CRUZEIRO UP! 2018 - INFORMAÇÕES GERAIS:
• Data da viagem/embarque: 10 a 13/12/2018
• Rota/Itinerário: Santos-SP, Camboriú-SC, Ilhabela-SP e Santos-SP
DATA

DIA

PORTO

CHEGADA

SAÍDA

10/12/2018

Segunda-feira

Santos

***

18:00

11/12/2018

Terça-feira

08:00

18:00

12/12/2018

Quarta-feira

Ilhabela

10:00

23:00

13/12/2018

Quinta-feira

Santos

08:00

***

Balneário Camboriú

Escala sujeita a condições climáticas.

• Período de qualificação: 1 de abril/2017 a 31 de outubro de 2018;
• Passeios e atividades: os passeios e atividades serão cobrados por adesão no local;
• Documentos necessários: é fundamental a apresentação do RG ou CNH no momento do
embarque. Certifique-se que seu documento esteja dentro da validade de 10 anos
. ATENÇÃO! Os Consultores qualificados devem realizar o upload dos documentos obrigatórios
na Liga UP!. A não apresentação dos documentos solicitados, nas datas informadas pela UP!,
inviabilizarão a participação do consultor. No ano seguinte, o Consultor poderá realizar a viagem
como pagante/adesão, de acordo com as regras da viagem. A UP! não se obrigada a realizar o
pagamento de quantia correspondente ao valor da viagem.
• Confirmação do embarque: quem não efetuar a confirmação da participação até 31 de outubro
de 2018, não será considerado para o Cruzeiro UP! 2018;
https://portal2015.upessencia.com.br/distribuidor/formulario-de-inscricao-cruzeiro2017/?utm_campaign=website&utm_source=sendgrid.com&utm_medium=email
• Troca de acompanhantes: O prazo para troca de acompanhante é até 31 de Outubro de 2018.
Fique atento: após a emissão do voucher, a taxa de alteração cobrada é de R$ 200,00 por pessoa.
• Itens inclusos: esse valor inclui navegação, hospedagem, alimentação e bebidas durante o dia
inteiro.
• CONFIRMAÇÕES E CANCELAMENTOS PARA QUALIFICADOS - O prazo para cancelamento dos
Consultores contemplados é até 28 de setembro de 2018. Os Consultores que cancelarem a
participação das viagens relativas à sua graduação vigente, após o prazo de cancelamento, perdem
automaticamente o direito de viajar como qualificado de 2018 no Cruzeiro UP! em 2019. Nos
próximos, o Consultor poderá realizar a viagem como pagante/adesão, de acordo com as regras da
viagem, ou se qualificando novamente no plano de carreira de acordo com Manual da
Oportunidade UP!.
NO SHOW - Caso o participante não compareça ao seu respectivo embarque, sem ter realizado o
cancelamento dentro do período estipulado, será cobrado o valor integral da viagem, de acordo
com a cabine DO CRUZEIRO UP! TOTAL CONFORT PREMIUM DA COSTA CRUZEIROS no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais). No caso de qualificados/contemplados, o Consultor perde o direito de
viajar como qualificado nos próximos anos;
- O prazo para troca de acompanhante é até 31 de Outubro de 2018. Fique atento! - Os casos
extraordinários serão avaliados por uma comissão e Conselho da UP!.

QUEM PODE PARTICIPAR DO CRUZEIRO?

NOVOS DIAMANTES: Válido para Consultores (as) qualificados (as) que atingiram a qualificação de
Diamante e possuem 80 mil pontos de CP - Créditos de Premiação - no período de 1 de abril de
2017 a 31 de outubro de 2018.
• DIAMANTE QUALIFICADO: Consultor (a) UP! que já é Diamante no plano de carreira, e que se
qualificou 9 (nove) vezes no período de 1 de abril de 2017 a 31 de outubro de 2018 (18 meses)
será contemplado com uma cabine dupla TOTAL CONFORT PREMIUM DA COSTA no Cruzeiro UP!
2018.
Acompanhante: a viagem será cedida para o 1º titular e 1 acompanhante. Caso o contemplado
não possa participar, este NÃO pode transferir sua hospedagem para terceiros. Fique atento: após
a emissão do voucher, a taxa de alteração cobrada é de R$ 1.000,00 (mil reais) por pessoa.
• DUPLO DIAMANTE QUALIFICADO: Consultor (a) Duplo Diamante UP! que se qualificou 9 (nove)
vezes como Duplo Diamante, no período de 1 de abril de 2017 a 31 de outubro de 2018, será
contemplado uma cabine dupla TOTAL CONFORT PREMIUM DA COSTA no Cruzeiro UP! 2018.
Acompanhante: a viagem será cedida para o 1º titular e 1 acompanhante. Caso o contemplado
não possa participar, este NÃO pode transferir sua hospedagem para terceiros. Fique atento: após
a emissão do voucher, a taxa de alteração cobrada é de R$ 1.000,00 (mil reais) por pessoa.
• ELITE QUALIFICADO: Consultor Elite UP! que se qualificou 9 (nove) vezes como Elite, no período
de 1 de abril de 2017 a 31 de outubro de 2018, será contemplado uma cabine dupla TOTAL
CONFORT PREMIUM DA COSTA no Cruzeiro UP! 2018.
Acompanhante: a viagem será cedida para o 1º titular e 1 acompanhante. Caso o contemplado
não possa participar, este NÃO pode transferir sua hospedagem para terceiros. Fique atento: após
a emissão do voucher, a taxa de alteração cobrada é R$ 1.000,00 (mil reais) por pessoa.
• ELITE EMERALD QUALIFICADO: Consultor Elite Emerald UP! que se qualificou 9 (nove) vezes
como Elite Emerald, no período de 1 de abril de 2017 a 31 de outubro de 2018, será contemplado
uma cabine dupla TOTAL CONFORT PREMIUM DA COSTA no Cruzeiro UP! 2018.
Acompanhante: a viagem será cedida para o 1º titular e 1 acompanhante. Caso o contemplado
não possa participar, este NÃO pode transferir sua hospedagem para terceiros. Fique atento: após
a emissão do voucher, a taxa de alteração cobrada é de R$ 1.000,00 (mil reais) por pessoa.
• ELITE DIAMOND QUALIFICADO: Consultor Elite Diamond UP! que se qualificou 9 (nove) vezes
como Elite Diamond, no período de 1 de abril de 2017 a 31 de outubro de 2018, será contemplado
com uma cabine dupla TOTAL CONFORT PREMIUM DA COSTA no Cruzeiro UP! 2018.
Acompanhante: a viagem será cedida para o 1º titular e 1 acompanhante. Caso o contemplado
não possa participar, este NÃO pode transferir sua hospedagem para terceiros. Fique atento: após
a emissão do voucher, a taxa de alteração cobrada é de R$ 1.000,00 (mil reais) por pessoa.
• BLACK DIAMOND QUALIFICADO: Consultor Black Diamond UP! que se qualificou 9 (nove) vezes
como Black Diamond, no período de 1 de abril de 2017 a 31 de outubro de 2018, será
contemplado com uma cabine dupla TOTAL CONFORT PREMIUM DA COSTA no Cruzeiro UP! 2018.
Acompanhante: a viagem será cedida para o 1º titular e 1 acompanhante. Caso o contemplado
não possa participar, este NÃO pode transferir sua hospedagem para terceiros. Fique atento: após
a emissão do voucher, a taxa de alteração cobrada é de R$ 1.000,00 (mil reais) por pessoa.

CONSULTORES INTERNACIONAIS: (origem: Perú/Colômbia)
NOVOS DIAMANTES: Válido para Consultores (as) qualificados (as) que atingiram a qualificação de
Diamante e possuem 80 mil pontos de CP - Créditos de Premiação - no período de 1 de abril de
2017 a 31 de outubro de 2018.
• DIAMANTE QUALIFICADO OU ACIMA que se qualificou 9 (nove) vezes no período de 1 de abril
de 2017 a 31 de outubro de 2018, será contemplado com 2 (dois) acessos ao navio, dentro da
mesma cabine.

ADESÕES EXTRAS DO CRUZEIRO UP! 2018:
CABINE PARA DUAS PESSOAS:
TIPO

CATEGORIA

VALOR TOTAL

Externa com Varanda

Total Confort Premium

A partir de R$ 4.922,00 *

*Valor de acordo com a Costa Cruzeiro no dia da efetivação da compra com a agência,
variante com tarifas.
PASSO A PASSO PARA REALIZAR A AQUISIÇÃO:
1. No evUP! (Escritório Virtual UP!). aparecerá um pop-up para que o Consultor (a) indique o
interesse em participar.
2. Após clicar OK, o Consultor (a) será direcionado para uma página onde dará início a confirmação
e preenchimento do formulário de inscrição.
https://portal2015.upessencia.com.br/distribuidor/formulario-de-inscricao-cruzeiro2017/?utm_campaign=website&utm_source=sendgrid.com&utm_medium=email
3. Após o preenchimento do formulário (dados do participante e acompanhante) o Consultor (a)
receberá uma mensagem automática.
4. A UP! entrará em contato em até 72h. Atenção, somente após esse contato é que a confirmação
de participação do consultor estará concluída. Fique atento!
ADESÕES EXTRAS
• Apenas os Consultores (as) ativos (as) no Plano de Negócios UP! terão a possibilidade de adquirir
uma cabine dupla TOTAL CONFORT PREMIUM DA COSTA. E mesmo assim, a compra está
diretamente associada a disponibilidade de vagas no navio com a companhia;
• Após validação da UP!, o Consultor (a) será encaminhado (a) para efetivar a compra da Cabine
com a Agência Viagens Total que atenderá cada Consultor de forma exclusiva e com as seguintes
condições de pagamento: cartão de crédito em até 10 vezes sem juros.
Valores dos pacotes por adesão (tarifas provenientes de seguro obrigatórios e taxas são por
embarcação e já estão inclusas no valor do pacote) .

