Ocean Medallion
Caro Passageiro,
Agora começam as suas férias e esperamos que fique ainda mais confortável
com o seu Ocean Medallion.
Aqui estão algumas coisas básicas para que possa aproveitar ao máximo a
sua estadia a bordo.

O que é o
Ocean Medallion?
É um pequeno dispositivo redondo do tamanho de
uma moeda de 1€ que lhe será dado no balcão de
embarque. Você sempre precisará levá-lo consigo e
você precisará dele para aceder ao navio, entrar na
sua cabine ou fazer compras a bordo.
Pode carregá-lo no bolso ou usá-lo como acessório.
Além disso, tem sensores para conseguir encontrar
a sua localização no navio, permitindo que a
tripulação forneça um melhor serviço e que
possa localizar outros passageiros.
É muito importante que
descarregue as seguintes
aplicações antes de
embarcar:
- Ocean Ready
- Ocean Net
- Ocean Now
- Ocean Compass
Nos portos de escala:
Terá de levar o medalhão consigo para desembarcar
nos portos e reembarcar.
Para abrir a porta da cabine:
Basta aproximar-se da porta e desbloqueia-se
automaticamente.
Para pagar com o Ocean Medallion:
Quando quiser fazer uma compra a bordo, basta
tocar no leitor com o seu Ocean Medallion.
Você pode usá-lo para comprar bebidas no bar, jogar
no casino, ou comprar artigos em lojas a bordo.
Em suma, é o seu meio de pagamento a bordo.

MedallionNet

O Melhor Wi-Fi em alto mar!
Você pode desfrutar da internet como nunca antes
em alto mar. A conectividade como se estivesse em
terra permitir-lhe-á fazer faceTime com os seus entes
queridos, descarregar programas ou publicar fotos nas
redes sociais. O MedallionNet é oferecido em vários
idiomas e para aceder à rede, você só precisa seguir
estes passos simples:
1. Ponha o seu dispositivo em modo avião
2. Ligue o wifi e ligue-se ao MedallionNet
3. Escreva “login.com” no seu navegador e, em
seguida, selecione “Connect Now”

Ocean Concierge

disponível em várias
línguas
É uma aplicação gratuita com todas as informações a
bordo do seu cruzeiro, como eventos, a sua conta de
despesas ou o itinerário do navio.
Para se ligar, deve seguir estes passos:
1. Ponha o seu dispositivo em modo avião
2. Ligue o wifi e ligue-se ao MedallionNet
3. Digite “onboard.princess.com” no seu navegador
web.

Aplicativos para uma
experiência mais
imersiva
Se você quiser aproveitar o que os cruzeiros
classe Medallion lhe oferecem, você pode
baixar estas outras aplicações gratuitamente:
OceanNow – permite-lhe encomendar comida,
bebida e outros serviços para recebê-los diretamente
onde está.
OceanCompass – dá-lhe informações sobre o navio,
bem como direções passo a passo para qualquer área
do navio. Também lhe permite localizar a sua família
e amigos a bordo.
Atualmente, os navios Ocean Medallion são:
Caribbean, Regal, Royal Princess, Crown Princess, Sky
Princess e Ruby Princess
Próximamente
29 Março 2020 - Grand Princess
15 de junho de 2020 - Enchanted Princess
16 Agosto 2020 - Emerald Princess
16 de outubro de 2020 - Coral Princess
20 Dezembro 2020 - Island Princess

