
A world of drinks.

Opções de Bebidas.
Acrescente um toque adicional de comodidade à sua 

viagem com uma das nossas opções de bebidas. 
Oferecendo-lhe a oportunidade de cobrir a sua conta 

de bar adiantada, por um preço diário fixo, a nossa 
seleção inclui a maioria das bebidas servidas a bordo 

e começam desde somente $12 por pessoa e dia.

Nota: Todas as opções de bebidas somente estão
disponíveis em viagens de cinco noites ou mais, e 

somente se podem comprar nos dois primeiros dias 
da viagem, e devem ser comprados para os restantes 

dias da viagem.



Opção Cervejas, Vinhos & Refrescos - $75 por pessoa/dia*
A nossa opção de bebidas mais completa inclui uma incrível variedade de cervejas, vinhos a copo,
refrescos, licores e coquetéis de até $13, assim como todas as vantagens da opção de Refrescos

Premium.
Além disso, também receberá 20% de desconto nas bebidas com um preço superior a $13, algumas 

garrafas de vinho, na Cunard Wine Academy e atividades de Cocktail Master Class.

Opção de Refrescos Premium - $35 por pessoa/dia*
Desfrute de refrescos ilimitados entre uma gama de coquetéis sem álcool, refrescos, água 
mineral engarrafada, sumos acabados de espremer, batidos e bebidas quentes especiais.

Mais 20% de desconto em qualquer bebida não alcoólica não incluída
na Opção de Refrescos Premium.

Opção de Bebidas Quentes Especiais - $15 por pessoa/dia*
Ilimitados de cafés de illy, infusões Tea Forté

e chocolates quentes.

Opção de Refrescos - $12 por pessoa/dia*
Refrescos de barril ilimitados, sumos de fruta selecionados,

sumo de abóbora e outros refrescos. Consultar a bordo.

Wine Collections - Excelentes vinhos de todo o mundo.
Os nossos especialistas sommeliers selecionaram à mão uma gama de excelentes vinhos de todo o mundo para 
criar duas coleções de vinhos claramente diferentes, mas igualmente maravilhosas: a Commodore's Collection 

e a Captain's Collection. Desde frescos vinhos brancos a tintos com corpo, cada Coleção de Vinhos Cunard 
compreende uma mistura excecional de vinhos para que possa escolher, para criar a sua própria coleção de 

vinhos.

Para criar a sua própria seleção de 6 ou 12 garrafas, peça ao sommelier do seu restaurante o catálogo completo 
da Coleção de Vinhos para fazer a sua escolha.

 15% de gastos de serviço incluídos.

*A Opção Cervejas, Vinhos e Licores inclui até 15 bebidas alcoólicas ao dia até um valor de $13 por bebida.
Não inclui serviço de quarto nem artigos do minibar. Por motivos de segurança, reservamo-nos no direito de negar o serviço de álcool.

Todos os adultos da mesma cabine devem adquirir a mesma Opção de Bebidas.
A nossa amável equipa do bar facilitar-lhe-á todas as condições.

A world of drinks.




