Temporada

2019/2020

Grupos Nacionais Costa Cruzeiros
Selecione a opção que mais se adapta às necessidades de seu grupo:

Promocional

Para quem procura oportunidades sem
risco e com condições especiais para
promover a venda. Sem investimento
inicial ou penalidades.
• + 2% de comissão (Comfort)
• Gratuidade a cada 10 cabines
• Descontos sobre a Comfort
• Descontos diferenciados por tipo de cabine
• Preço garantido por 30 dias
• Não tem investimento inicial
• Sem Pacote de Bebidas
• Disponibilidade no sistema
• 50% duplas
• Sem penalidade de cancelamento do grupo

Afinidade

A melhor experiência para seus hóspedes
com maior rentabilidade para sua agência.

Incentivo ou
Fretamentos

Se seu interesse é comemorar uma ocasião
especial a bordo ou revender o grupo,
o Grupo Afinidade pode atendê-lo.

Uma infinidade de opções de
personalização e customização do seu
grupo. A bordo dos navios, temos salas de
conferências dedicadas e locais para
facilitar seus eventos.

• Gratuidade a cada 10 cabines
• Disponibilidade garantida
• Cabines numeradas
• Descontos sobre a Comfort
• Descontos diferenciados por tipo de cabine
• Preço garantido por 30 dias
• Investimento inicial de R$100,00 por cabine
• Penalidade proporcional a devolução se atingida a
quantidade mínima de 10 cabines
• Sem Pacote de Bebidas
• 50% duplas
• Limite de 50 cabines

• + 2% de comissão (Preço Neto)
• Gratuidade a cada 10 cabines
• Disponibilidade garantida
• Descontos diferenciados por tipo de cabine
• Preço garantido
• Pagamento 100% até 60 dias do embarque
• Penalidade 100% do investimento, caso não
venda o grupo inteiro
• Sem Pacote de Bebidas
• 50% duplas

Penalidades:
Caso não atinja 10 cabines
• Não tem gratuidade
• Não tem reembolso
• Não tem comissão extra
Caso atinja 10 cabines, mas não o grupo solicitado
inicialmente
• Gratuidade proporcional
• Reembolso proporcional

Para mais informações, entre em contato com seu
Executivo de Contas ou com o Departamento de Grupos:
Telefone: 11 2123-3655 | E-mail: grpnacional@br.costa.it

*Condições sujeitas a alteração sem aviso prévio. | **Consulte disponibilidade | ***Cabines garantidas não entram em grupos

Grupo Internacional

Temporada

2019/2020

Para quem procura oportunidades internacionais com condições especiais
e promover a venda sem investimento, com a garantia das cabines.
• +2% de comissão
• Gratuidade a cada 10 cabines
• Disponibilidade garantida
• Descontos sobre o valor da Comfort e Deluxe, sem o Pacote de Bebidas
• Sem penalidade de cancelamento do grupo1
• Preço garantido por até 90 dias (sob consulta)
• Não tem investimento inicial
• 50% duplas
• Descontos especiais em saídas selecionadas. Consulte seu Gerente de
contas ou Departamento de Grupos.

SEM RISCO
SEM PENALIDADE

Para mais informações, entre em contato com seu
Executivo de Contas ou com o Departamento de Grupos:
Telefone: 11 2123-3655 | E-mail: grpnacional@br.costa.it
(1) Até a confirmação (BKD) | *Condições sujeitas a alteração sem aviso prévio. | **Consulte disponibilidade | ***Cabines garantidas não entram em grupos
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