Confira as experiências disponíveis

Cabine Interna - F | G
Maravilhosamente reformados com estilo e talento, estes prazerosos refúgios privados
possuem 14 metros quadrados de luxo. Os destaques incluem uma confortável área de
estar, penteadeira, minibar refrigerado e muito espaço de armazenamento. O uso
inteligente do espaço é complementado pela nova e rica decoração.
Comodidades por dentro das cabines
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cama Prestige Tranquility, uma exclusividade da Oceania Cruises, com lençóis de
1.000 fios
Minibar refrigerado com refrigerantes e água mineral free e ilimitados,
reabastecidos diariamente
Serviço de quarto 24 horas de cortesia
Chocolates belgas assinados no serviço de abertura de cama noturno
Toalhas de algodão macias
Roupões e chinelos espessos de algodão
Amenities Bulgari
Secador de cabelo portátil
Televisão de tela plana com canais de notícias e programação via satélite ao vivo
Aparelho de DVD e menu abrangente de serviço de quarto 24 horas
Acesso à internet sem fio

Cabine com vista para o mar – E
Com uma localização central no convés 6, estas elegantes cabines de 13 metros
quadrados oferecem estilosas novas mobílias e uma janela panorâmica com vista
obstruída. Os itens incluem uma penteadeira, um minibar refrigerado, uma pequena
mesa de café da manhã e um amplo closet.
Comodidades da Cabine Ocean View
•
•
•
•
•

Cama Prestige Tranquility, uma exclusividade da Oceania Cruises, com lençóis de
1.000 fios
Minibar refrigerado com refrigerantes e água mineral free e ilimitados,
reabastecidos diariamente
Serviço de quarto 24 horas de cortesia
Chocolates belgas assinados no serviço de abertura de cama noturno
Toalhas de algodão macias

•
•
•
•
•
•

Roupões e chinelos espessos de algodão
Amenities Bulgari
Secador de cabelo portátil
Televisão de tela plana com canais de notícias e programação via satélite ao vivo
Aparelho de DVD e menu abrangente de serviço de quarto 24 horas
Acesso à internet sem fio

Cabine com vista para o mar - D
A luz vinda de uma escotilha clássica ilumina a impressionante nova decoração nessas
cabines de 15 metros quadrados, projetadas com o maior bom gosto para maximizar o
espaço e a conveniência. Desfrute de uma área de estar confortável com um sofá no
qual se espreguiçar, assim como uma penteadeira, uma mesa de café da manhã e um
minibar refrigerado.
Comodidades da Cabine Ocean View
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cama Prestige Tranquility, uma exclusividade da Oceania Cruises, com lençóis de
1.000 fios
Minibar refrigerado com refrigerantes e água mineral free e ilimitados,
reabastecidos diariamente
Serviço de quarto 24 horas de cortesia
Chocolates belgas assinados no serviço de abertura de cama noturno
Toalhas de algodão macias
Roupões e chinelos espessos de algodão
Amenities Bulgari
Secador de cabelo portátil
Televisão de tela plana com canais de notícias e programação via satélite ao vivo
Aparelho de DVD e menu abrangente de serviço de quarto 24 horas
Acesso à internet sem fio

Cabine Deluxe com Vista para o Mar - C1 | C2
Com as cortinas puxadas para trás e a luz natural entrando, essas cabines recémredecoradas de 15 metros quadrados parecem ainda mais espaçosas. Uma área de
estar generosa, penteadeira, minibar refrigerado e mesa de café da manhã são
perfeitamente complementados pelos ricos tons e os elegantes tecidos da nova
decoração.
Comodidades da Cabine Deluxe Ocean View
•

Cama Prestige Tranquility, uma exclusividade da Oceania Cruises, com lençóis de
1.000 fios

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minibar refrigerado com refrigerantes e água mineral free e ilimitados,
reabastecidos diariamente
Serviço de quarto 24 horas de cortesia
Chocolates belgas assinados no serviço de abertura de cama noturno
Toalhas de algodão macias
Roupões e chinelos espessos de algodão
Amenities Bulgari
Secador de cabelo portátil
Televisão de tela plana com canais de notícias e programação via satélite ao vivo
Aparelho de DVD e menu abrangente de serviço de quarto 24 horas
Acesso à internet sem fio

Cabine com Varanda - B1 | B2
Uma nova e elegante decoração adorna essas cabines belamente mobiliadas de 20
metros quadrados que exibem a nossa regalia mais popular - uma varanda de teca
privativa para admirar as paisagens em permanente mudança. As conveniências dentro
de cada cabine são igualmente confortáveis, e incluem uma penteadeira, minibar, mesa
de café da manhã e área de estar espaçosa.
Comodidades da Cabine com Varanda
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cama Prestige Tranquility, uma exclusividade da Oceania Cruises, com lençóis de
1.000 fios
Minibar refrigerado com refrigerantes e água mineral free e ilimitados,
reabastecidos diariamente
Varanda de teca privativa
Serviço de quarto 24 horas de cortesia
Chocolates belgas assinados no serviço de abertura de cama noturno
Toalhas de algodão macias
Roupões e chinelos espessos de algodão
Amenities Bulgari
Secador de cabelo portátil
Televisão de tela plana com canais de notícias e programação via satélite ao vivo
Aparelho de DVD e menu abrangente de serviço de quarto 24 horas
Acesso à internet sem fio

Concierge com Varanda - A1 | A2 | A3
Aumente de categoria a sua experiência
Localizadas nos locais mais desejados, as Cabines Varanda no Piso do Concierge de
Categoria A oferecem uma combinação inigualável de luxo e valor. Uma riqueza em
comodidades e privilégios exclusivos (listados abaixo) elevam a experiência ao sublime.
Você terá até mesmo os serviços de um dedicado Concierge.
Essas acomodações luxuosas incluem um mundo de comodidades, incluindo muitas
daquelas encontradas em nossas suítes Penthouse. Estas cabines de 216 pés quadrados
de muito bom gosto oferecem varanda privativa de teca, minibar e área de estar
luxuosa, bem como o requinte adicional de privilégios e comodidades exclusivas do
nível concierge.
Privilégios do Nível Concierge
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Serviço de quarto no menu Grande Sala de Jantar durante o almoço e jantar
Serviço de lavanderia GRÁTIS - até 3 sacas por cabine
Embarque prioritário ao meio-dia
Garrafa de champanhe de boas-vindas gratuita
Prioridades nas reservas de restaurantes especializados
Acesso ilimitado ao terraço privativo do spa Canyon Ranch SpaClub
Internet Ilimitada FREE
IPad® mediante solicitação
Descontos exclusivos em planos de uso de internet
Variedade de amenities Bulgari
Sacola de compras como cortesia com o logotipo da Oceania Cruises
Mantas de colo de cashmere, perfeitas para relaxar na varanda
Sapatos engraxados como cortesia
Prensagem gratuita de roupas após o embarque

Suíte Penthouse - PH1 | PH2 | PH3
Nossa coleção de Suítes Penthouse de 30 metros quadrados foi completamente
transformada com uma esplêndida nova decoração e requintada mobília nova em tons
serenos do mar e do sol. Espaçosa o suficiente para jantar na suíte, a sala de estar é
equipada com minibar e penteadeira, e o banheiro em granito é suficientemente
grande para uma banheira/chuveiro de tamanho grande. Relaxe na varanda privativa de
madeira teca maravilhosamente mobiliada.
Privilégios da Suíte Penthouse
Além de todas as Comodidades de Suítes e Cabines
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Serviço de lavanderia GRÁTIS - até 3 sacas por cabine
Embarque prioritário às 11am com entrega de bagagem prioritária
Serviço de mordomo 24 horas
Prioridade de reservas em restaurantes de especialidades on-line
Acesso ilimitado ao terraço privativo do spa Canyon Ranch SpaClub®
Laptop com acesso à internet sem fio
Acesso FREE Ilimitado à Internet
iPad® de cortesia
Descontos exclusivos em planos de uso de internet
Variedade de amenities Bulgari
Sacola de compras como cortesia com o logotipo da Oceania Cruises
Mantas de colo de cashmere, perfeitas para relaxar na varanda
Sapatos engraxados como cortesia
Roupas passadas no momento do embarque como cortesia

Suíte Vista – VS
Batizada por suas vistas arrebatadoras sobre a proa do navio, as quatro suítes Vista
oferecem 786 pés quadrados. Todo tipo de conforto está aqui, incluindo um segundo
banheiro para convidados e varanda privativa de teca. Ouça música em som sorround
amplificado, ou assista um DVD em uma das duas televisões de tela plana. Acesso sem
fio à internet pelo laptop ou iPad® fornecidos.
Privilégios da Suíte Vista
Além de todas as Comodidades de Suítes e Cabines
•
•
•
•

Serviço de lavanderia GRÁTIS - até 3 sacas por cabine
Embarque prioritário às 11am com entrega de bagagem prioritária
Serviço de mordomo 24 horas
Instalação de cortesia de bar no quarto, com 6 garrafas de tamanho normal com
vinhos e destilados premium de nosso cardápio de bebidas para a suíte

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cesta de frutas frescas reabastecida diariamente
Prioridade de reservas em restaurantes de especialidades on-line
Acesso ilimitado ao terraço privativo do spa Canyon Ranch SpaClub
Laptop com acesso à internet sem fio
Internet Ilimitada FREE
iPad® de cortesia
Descontos exclusivos em planos de uso de internet
Conjunto de presentes Bulgari e uma variedade de amenities
Jornal impresso diário à escolha
Sacola de compras como cortesia com o logotipo da Oceania Cruises e material
de escritório personalizado
Mantas de colo de cashmere, perfeitas para relaxar na varanda
Sapatos engraxados como cortesia
Roupas passadas no momento do embarque como cortesia

Suíte Owners – OS
Imensamente espaçosas e excepcionalmente luxuosas, as seis suítes Owners estão
entre as primeiras a serem reservadas pelos nossos distintos hóspedes. Estas magníficas
suites oferecem mais de 90 s quadrados, e estão preparadas para receber até membros
da realeza. Todas as comodidades imagináveis são oferecidas aqui, incluindo um
banheiro recentemente renovado com um exuberante e espaçoso chuveiro, uma
varanda privativa de teca, duas TVs de tela plana, um notebook e um iPad® para uso
pessoal.
Privilégios da Suíte Owners
Além de todas as Comodidades de Suítes e Cabines
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Serviço de lavanderia GRÁTIS - até 3 sacas por cabine
Embarque prioritário às 11am com entrega de bagagem prioritária
Serviço de mordomo 24 horas
Instalação de cortesia de bar no quarto, com 6 garrafas de tamanho normal com
vinhos e destilados premium de nosso cardápio de bebidas para a suíte
Cesta de frutas frescas reabastecida diariamente
Prioridade de reservas em restaurantes de especialidades on-line
Acesso ilimitado ao terraço privativo do spa Canyon Ranch SpaClub®
Laptop com acesso à internet sem fio
Internet Ilimitada FREE
iPad® de cortesia
Descontos exclusivos em planos de uso de internet
Conjunto de presentes Bulgari e uma variedade de amenities
Jornal impresso diário à escolha
Sacola de compras como cortesia com o logotipo da Oceania Cruises e material
de escritório personalizado
Mantas de colo de cashmere, perfeitas para relaxar na varanda

•
•

Sapatos engraxados como cortesia
Roupas passadas no momento do embarque como cortesia

Suítes e Cabines
O Luxo de Espaço
As dimensões generosas de nossas suítes e cabines proporcionam o máximo em termos
de luxo. Os interiores são decorados com madeiras de lei, tecidos nobres, mobília de
qualidade e obras de arte originais. Uma aquarela invejável mistura tons confortantes
de terra, mar e céu para criar um ambiente reconfortante. Afofe os travesseiros de
plumas de ganso da cama Prestige Tranquility, uma exclusividade da Oceania Cruises, e
relaxe na cama ao ler o último best-seller. Espreguice-se na no sofá acolchoado e assista
notícias ao vivo ou o último sucesso hollywoodiano na televisão de tela plana. Relaxe na
varanda privada de teca, uma característica da grande maioria das acomodações.
Dimensões Exuberantes
Todas as nossas suítes são excepcionalmente espaçosas para adicional de conforto.
Suítes Penthouse oferecem áreas de jantar e estar espaçosas, e banheiros em granito e
mármore com banheira/chuveiro.
Nossas palacianas Suítes Owner e Vista oferecem tudo que você poderia esperar em um
hotel de categoria internacional, elevando a opulência a níveis nunca vistos.
Resplandecentes, com mobília italiana de estilo imperial a bordo, cada um tem seu
próprio quarto, área de jantar e muito mais.
Comodidades da Suíte e Cabine

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cama Prestige Tranquility queen-size, uma exclusividade da Oceania Cruises,
com lençóis de 1.000 fios
Minibar refrigerado com refrigerantes e água mineral free e ilimitados,
reabastecidos diariamente
Amenities Bulgari
Serviço de limpeza duas vezes por dia
Banheira/chuveiro de tamanho grande+
Chocolates belgas assinados no serviço de abertura de cama noturno
Televisão de tela plana com canais de notícias e programação via satélite ao vivo
DVD com uma extensa biblioteca de mídia
Serviço de quarto 24 horas free e com menu extensivo
Acesso à internet sem fio
Tomadas 110/220 volts
Telefone via satélite de discagem direta e telefonia móvel
Escrivaninha e artigos de papelaria
Cofre de segurança
Secador de cabelo portátil

•
•

Roupões e chinelos espessos de algodão
Toalhas de algodão macias

