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O NAVIO QUE SEGUE O SOL
Aproveite um clássico cruzeiro em um dos mais inovadores navios do mundo. No MSC 
Seaview você se sentirá mais perto do mar e de todas as riquezas culturais a serem desco-
bertas. Conheça o charme do Brasil com as lendárias praias de Búzios, Salvador, Ilhéus e 
Ilha Grande (Angra dos Reis). Aproveite a promoção, o segundo hóspede é grátis!

PROGRAMAÇÃO

Santos > Búzios > Salvador > Ilhéus > Ilha Grande
Embarque em Santos (7 noites)

DATAS

Saídas semanais. Escolha a data de sua preferência e nos solicite um orçamento.

INCLUI

•  Cabines em categoria selecionada para toda a duração do cruzeiro;
•  Refeições a bordo (café da manhã, almoço, primeiro ou segundo turno de jantar, bu�et da meia-noite 
   e surpresas gourmet);
•  Jantar de Gala (para as saídas acima de 4 noites);

•  Participação em todas as atividades de animação: jogos, concursos, caça ao tesouro, torneios, noites 
   temáticas;
•  O uso de todos os equipamentos do navio: piscinas, espreguiçadeiras, ginásio, banheiras de hidromas-
   sagem, biblioteca, discoteca, tênis de mesa, tênis, quadra de vôlei, pista para corrida (se houver);
•  Serviço de transporte de bagagem no porto de início/�m.

NÃO INCLUI

•  Despesas não descritas como inclusas no programa. 

VALOR POR PESSOA

Primeiro hóspede a partir de 10% entrada: R$ 450,90 + 10x de R$ 405,81
Total do primeiro hóspede: R$ 4.509,00 (somente parte marítima)
Promoção: 2º hóspede grátis (somente parte marítima)

OBSERVAÇÕES

Tarifa sujeita a alteração e disponibilidade sem aviso prévio.
Consulte termos e condições no site: www.msccruzeiros.com.br
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