
 

Confira as experiências disponíveis no Costa Luminosa 

 

Classic 
 

1 - Cabine 

Você será hospedado em uma cabine standard, com acesso aos serviços e equipamentos a 

bordo. 

Escolha seu tipo preferido de cabine ao adquirir seu cruzeiro. 

Você estará hospedado em uma cabine standard, com acesso aos serviços e equipamentos a 

bordo. 

2 - Pontos CostaClub 

Acumule até 175 pontos por cada dia de cruzeiro com o CostaClub. 

 

Premium 
 

1 - Cabine 

Você será hospedado em uma cabine com posição privilegiada no deck do navio. 

Escolha seu tipo preferido de cabine ao adquirir seu cruzeiro. 

2 - Desconto Premium 

Receba um desconto de 10% em seu próximo cruzeiro com a Costa. 

Privilégios a bordo para membros CostaClub, conforme o nível de associação. 

3 - Privilégios premium 

Escolha entre o primeiro ou o segundo turno do jantar 

● Café da manhã servido em sua cabine sem custos 

● Serviço de quarto na cabine 24 hora por dia 

4 - Pontos CostaClub 

Acumule até 350 pontos por cada dia de cruzeiro com o CostaClub. 

Você será hospedado em uma cabine com posição privilegiada no deck do navio. 

 



 

 

 

Suíte 
 

1 - Pacote de Bebidas 

Incluído para cada hóspede da cabine. 

Usufrua da máxima liberdade de escolha e bebidas ilimitadas a qualquer hora do dia; as 

bebidas são servidas em copo com um preço até 10€, incluindo os melhores rótulos, licores e 

champanhes das melhores marcas. 

Este pacote também inclui bebidas do minibar e/ou servidas na cabine. 

Os hóspedes menores de 18 anos podem escolher refrigerantes, shakes, sucos ou um delicioso 

chocolate quente. 

2 - Privilégios exclusivos 

● Uma cesta de frutas abastecida diariamente  

● 1 Garrafa de Champagne no dia do embarque  

● Café da manhã servido em sua cabine sem custos 

● Aproveite o embarque e desembarque prioritário no porto 

● Mordomo dedicado 

● Escolha entre o primeiro ou o segundo turno do jantar 

● Serviço de quarto na cabine 24 horas por dia 

● Convites personalizados para eventos especiais a bordo 

3 - Pontos CostaClub 

Acumule até 450 pontos por cada dia de cruzeiro com o CostaClub. 

Você será hospedado em uma cabine espaçosa com instalações e acessórios exclusivos para 

aproveitar seu navio com o máximo de conforto. 

4 - Suite 

Você será hospedado em uma cabine espaçosa com instalações e acessórios exclusivos para 

aproveitar seu navio com o máximo de conforto. 

Escolha seu tipo preferido de cabine ao adquirir seu cruzeiro. 

5 - Desconto Premium 

Receba um desconto de 10% em seu próximo cruzeiro com a Costa. Informamos que a reserva 

deverá ser feita dentro de um ano. 


