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Existe uma razão que faz com que todo o nosso trabalho aqui na Pullmantur valha 
a pena: você. Fazer com que você tenha uma viagem inesquecível, se sinta em 
casa, se divirta e relaxe em nossos cruzeiros é a nossa especialidade. E esse é 
precisamente o espírito que nos diferencia.

A ���A É MELHOR COM UM SORRISO

O Sorriso Pullmantur é uma característica única da nossa tripulação, que gera 
simpatia e nos faz sentir bem. Por isso, conquistamos um índice de satisfação dos 
nossos clientes acima de 9.

E se há algo que define a nossa tripulação, além do Sorriso Pullmantur, é o fato de 
falarmos o seu idioma. É a nossa filosofia, a nossa maneira de fazer as coisas, uma 
forma muito própria de viver e de nos divertir.

É claro que isso não seria possível sem os mais de dez anos de experiência da 
Pullmantur em cruzeiros, que nos permitem continuar a oferecer o melhor 
serviço para você e seus familiares, graças a uma tripulação que há quatro anos 
consecutivos ganha o Prêmio de Excelência no Serviço de Bordo. Garantia total de 
qualidade e excelência em serviço.

 ����A�A SAVE THE WAVES®

O Grupo Pullmantur conduz uma grande variedade de atividades a favor do meio 
ambiente dentro do programa S��e The Waves®, que ajuda a proteger e a preservar 
o ambiente marinho. Este programa evoluiu até se converter em uma filosofia 
disseminada por toda a empresa e presente em todas as atividades cotidianas de 
todos os navios da nossa frota.
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As férias são a ocasião perfeita para se divertir e aproveitar a viagem junto com 
a família… e separado. Por isso, preparamos um plano que combina diversão em 
família e entretenimento para cada um de seus membros, sem esquecer o melhor 
preço e o serviço de qualidade que apenas a Pullmantur pode garantir. 

AS FAMÍLIAS E A DIVERSÃO
Para todos os tipos de famílias. Temos vantagens especiais para que todas as 
famílias possam desfrutar de férias perfeitas.

A	 
��A��AS E A DIVERSÃO
Diversão para os pequenos. No Guppy Club (Minis dos 3 aos 6 anos
e Guppys dos 7 aos 11 anos), os pequenos, supervisionados por
profissionais, poderão se divertir e aprender enquanto os adultos
relaxam e desfrutam do cruzeiro, seguros de que seus filhos
estão sendo bem atendidos.

E������� �� ������������ Sabemos que os jovens
necessitam do seu próprio espaço de diversão, por
isso criamos o Teen’s Club (dos 12 aos 17 anos), um
programa especialmente pensado para que desfrutem
do cruzeiro à sua maneira.

�	 O�VENS E A DIVERSÃO
Em um cruzeiro Pullmantur, o jovem poderá escolher o que mais lhe agrada em 
cada momento: sair à noite com os amigos, praticar esportes pela manhã e fazer 
passeios incríveis durante o dia. Tem coragem de viver uma experiência única?

�	 A���TOS E O DESCANSO
Todos somos jovens ao desfrutar de uma experiência única em um cruzeiro 
Pullmantur. Por isso, os adultos também contam com a melhor programação, dia 
e noite, para descansarem e se divertirem como e quando quiserem.

D������! "#�# $!%!�

pullmantur
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Muitas vezes o importante é saber aproveitar cada ponto, cada momento do itinerário 
e entreter-se em cada passo. Por isso, em um cruzeiro Pullmantur não há razão 
para que faltem seus jogos preferidos. E não importa se você nunca tenha entendido 
como se joga o “black jack” ou como é exatamente o pôquer, o importante é que 
compartilhe esse momento com seus amigos. Pode começar diretamente pela roleta 
americana, o vídeo-pôquer, o “matchplay”, apostas esportivas...  Divirta-se de acordo 
com seu gosto! E para os mais jovens, temos os jogos recreativos mais divertidos. 
Porque a diversão não conhece idades, mas sim experiências.

Aproxime-se do Cassino del Mar, sinta toda a emoção de jogar, e boa sorte!

H&'(')& *+ ,-+'./',
O cassino abre aproximadamente 30 minutos depois que o navio sai do porto e fica 
aberto o dia todo durante os dias de navegação.

M+0,0 *+ 1&2&
• Black Jack. Uma carta para o croupier. O croupier pede carta até com 16 e para 
   com 17 ou mais. 

• Roleta. Numeração francesa, um único zero, vizinhos, apostas por setor,    
   máximos progressivos. 

• Cassino poker. Com descartes múltiplos e opções extras.

• Texas Hold’em poker. Small Blinds. Não há mínimo para jogar.

C,3,4567/+)0 

• Caça-níqueis dos principais fabricantes do mundo: Aristocrat, Bally, Cropmtons, 
Franco, IGT, Novomatic, ShuffleMaster, Sigma, Whittaker, Williams (WMS) e Zitro.

• Vídeo-pôquer • Bingo eletrônico • Roleta eletrônica • Texas Hold´em                       
• Multijogos (Bingo, Keno, Blackjack, Pôquer). • Multilingues (jogos em inglês, 
francês, espanhol, português) • Multidenominação • Máquinas clássicas de 3 e 
novas de 5 rolos • Novas de vídeo e rolos • Acumulados progressivos (clássicos 
de uma ou várias máquinas conectadas, multiníveis e acumulados misteriosos) 
• Bônus de jogos (Bônus de jogos interativos) • Jogos livres (muitos jogos com 
a característica de jogo automático) • Apostas desportivas (todos os esportes 
importantes oferecidos e transmitidos diretamente no cassino).

* Os jogos oferecidos podem variar de navio para navio
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Para que você fique satisfeito do 
começo ao fim da viagem colocamos 
à sua disposição a proximidade e a 
atenção da nossa tripulação, vencedora 
de cinco Prêmios Excellence, com 
o melhor serviço a bordo. Tudo isso 
somado, naturalmente, a uma excelente 
gastronomia com marcas de primeira 
qualidade.

Mas não é só isso. Também queremos 
oferecer uma viagem à sua medida e, 
por isso, apresentamos uma oferta mais 
flexível que nunca, com três opções para 
que você viva a Experiência Pullmantur 
da forma que preferir.

89:;<=9o “à sua maneira”: Esta é a 
opção incluída no preço do cruzeiro. 
Você poderá usufruir de uma 
experiência “à sua maneira” com 
comidas de qualidade, assim como 
bebidas (água, sucos, café, leite e chá) 
em todos os restaurantes principais, 
pagando a bordo outras bebidas que 
quiser consumir.

Se você quiser completar a sua 
experiência, com Tudo Incluído em 
bebidas, oferecemos as seguintes opções:

T:>? @BFG:I>? JG:KL
Com esta opção você poderá usufruir de 
um Tudo Incluído com uma ampla seleção 
de refrigerantes e bebidas alcoólicas da 
melhor qualidade.

T:>? @BFG:I>? J9<N=:NL
Para quem quer viver uma experiência 
Tudo Incluído exclusiva com as marcas 
mais Premium do mercado. 

T:>? @BFG:I>? P:QQRL
Para as crianças e os adolescentes 
oferecemos um Tudo Incluído especial 
com refrigerantes e bebidas sem álcool.

U	
��VA�	U�TUDO  INCLUÍDO 

Na Pullmantur continuamos trabalhando 
para garantir uma experiência inesquecível 
a bordo dos nossos cruzeiros, com a melhor 
qualidade. Por isso, quisemos flexibilizar a 
nossa oferta para que você encontre sempre 
a opção que melhor se adapte ao seu gosto.

Ao contratar o seu cruzeiro da Pullmantur, 
você terá direito aos cafés da manhã, almoços 
e jantares (menu a la carte ou buffet) nos 
restaurantes principais, acompanhados de 
água, sucos, cafés e chás e poderá pagar a 
bordo as outras bebidas que quiser consumir.  
Em alguns itinerários ou portos oferecemos 
adicionalmente serviço de lanche pelas 
tardes e de aperitivos durante a noite.

Você também poderá usufruir das seguintes 
atividades diurnas e noturnas a bordo:

• Shows espetaculares
• Acesso a todos os salões e bares
• Música ao vivo
• Fitness center e pista de jogging ao ar livre
• Todas as piscinas, jacuzzis e solário
• Quadra de padel (Sovereign)
• Quadra de basquete (Monarch)
• Biblioteca
• Discoteca
• Entretenimento na área da piscina
• Instalações, clubes e entretenimento para crianças 
   e jovens
• Seleção de filmes a bordo e canais de televisão
• Parede de escalada


���
��TRATAR
SEU TUDO INCLUÍDO

Você poderá contratar sua opção de Tudo 
Incluído desde o momento da reserva até 
quatro dias antes do embarque, em sua 
agência de viagens ou diretamente com a 
Pullmantur através da internet ou do telefone 
de Atendimento ao Passageiro, desfrutando 
de importantes descontos em todas as 
modalidades. Se preferir, você também pode 
adquiri-lo a bordo, porém não poderá desfrutar 
dos descontos por compra antecipada.

WX"���YZ[�#\]^̂ _#Z$]�
Gastronomia, relaxamento e diversão
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Preço por pessoa e por dia

`a b̀cdefghdijhkibjdell
Refrigerantes  m Servido em copo (Pepsi, Guaraná, Sukita...)

Sucos m Servido em copo

Café / Chá / Leite com chocolate m Servido em xícara

Água m Servido em copo

Cerveja/coquetéis não alcoólico                   m
Bebidas energéticas

Preço por pessoa e por dia

`a b̀cdefghdijhkibjdell
Refrigerantes   m Latas (Pepsi, Guaraná, Sukita Laranja...)

Sucos m Servido em copo

Café / Chá / Leite com chocolate m Servido em xícara

Água m Água engarrafada

Cerveja / coquetéis não alcoólico                  m
Bebidas energéticas m

Pré-venda A bordo
Preço por pessoa e por dia R$ 15* R$ 22*

`a b̀cdefghdijhkibjdell
Refrigerantes                                                                                               m Servido em copo (Pepsi, Guaraná, Sukita Laranja...)
Sucos m Servido em copo
Café / Chá / Leite com chocolate m Servido em xícara
Água m Servido em copo
Coquetéis não alcoólico m

Se você quiser completar a sua experiência, com Tudo Incluído em bebidas, 
oferecemos as seguintes opções:

Preços em reias por pessoa e por noite, sujeito a alteração de acordo com variação cambial. Os preços são fixados em dollar: pré venda 
Guppy $7, Plus $30 e Premium $45 / a bordo Guppy $10, Plus $35 e Premium $50. Para mais informações, consulte as condições gerais 
no item “Pacotes de bebidas”, na página 72 ou no momento de fazer sua reserva. *Preço para menores de 18 anos (grátis para menores 
de 5 anos sempre que os adultos acompanhantes comprem uma das duas opções: Tudo Incluído Plus ou Tudo Incluído Premium). 
**Excepcionalmente uma bebida pode não estar disponível dependendo do itinerário. Em tais casos, a Pullmantur substituirá estas 
bebidas por marcas diferentes. Seleção de bebidas e marcas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

W�[!^n#��]o]%!pZ[^]q%!
A opção que mais se adapta a você

Pré-venda A bordo
R$ 66 R$ 77

`a b̀cdedijhkibjdell
Cervejas                       m Standard (Skol, Brahma, Antarctica)
Vermutes e Aperitivos   m Standard (Martini Bianco, Rosso...)
Licores  m Standard (Creme Irlandés, Amaretto, Sambuca...)
Whisky        m Standard (Johnnie Walker Red, Ballantine’s...)
Vodka, Gins e Tequilas   m Standard (Stolichnaya, Gordon’s, Sauza Gold...)
Brandies e Conhaques  m Standard (Soberano e Espléndido)
Coquetéis alcoólicos  mStandard (Caipirinha, Daiquiri, Margarita...)
Vinho (em taça) m Standard

Pré-venda A bordo
R$ 100 R$ 110

`a b̀cdedijhkibjdell
Cervejas                                  m Premium (Corona, Warsteiner)
Vermouths e Aperitivos     m Premium (Campari, Martini...)
Licores                    m Premium (Baileys, Tia Maria, Cointreau...) 
Whisky m Premium (Johnnie Walker Black, Chivas, Jack Daniel’s...)
Vodka, Gins e Tequilas  mPremium (Absolut Blue, Bombay, Cuervo Gold...)
Brandies e Conhaques  m Premium (Carlos I, Carlos III)
Coquetéis alcoólicos                         m19 coquetéis internacionais
Vinho (em taça)           m Seleção especial (Vinhos espanhóis)

Com esta opção você poderá usufruir de um Tudo Incluído com 
uma ampla seleção de refrigerantes e bebidas alcoólicas da 
melhor qualidade.

Com o Tudo Incluído Premium, além das bebidas incluídas 
na opção Plus, você desfrutará das marcas mais exclusivas 
do mercado.

Na Pullmantur pensamos também nos pequenos e, para 
eles, criamos o nosso Tudo Incluído GUPPY. Trata-se de 
um Tudo Incluído sem bebidas alcoólicas, mas mantendo a 
qualidade que define a Pullmantur.
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A Pullmantur oferece:

A importância dos detalhes.

•  Restaurante especializado Wú Restaurant Fusion & Bar Lounge (exclusivo nos 
navios Empress e Sovereign)

• Spa del Mar, cabeleireiro, estética e bem-estar
• Lojas Duty Free
• Passeios em terra
• Internet e wi-fi nas áreas reservadas
• Serviço de quartos 24 horas por dia
• Serviço de babá
• Serviço de lavanderia e tinturaria
• Chamadas telefônicas ou mensagens
• Serviço médico

Um luxo de atenção:

rs 'ESTAURANT FUSION & BAR.
Um espaço de design requintado e ambiente exclusivo esperam por você no Wú 
Restaurant. Nele você poderá experimentar coquetéis e sabores exóticos do Extremo 
Oriente, combinados com a tradicional cozinha europeia. E tudo temperado com a 
melhor música lounge para transformar a sua noite em uma ocasião inesquecível.

Deixe o estresse em terra. Entre a bordo e relaxe:

0t, *+u M,'v
O nosso relaxante Spa navega com você. A poucos passos de sua cabine, é possível 
desfrutar de todos os tipos de tratamentos: hidratante, esfoliante, relaxante, 
revitalizante… E sempre com a melhor atenção, graças a grandes profissionais e 
especialistas em diferentes técnicas. Elimine o estresse e ative os seus sentidos.

Isto sim é ser livre:

uOJAS DUTY FREE.
Nossas lojas Duty Free oferecem todos os tipos de produtos, de grandes marcas e 
designers, a preços muito atraentes. Perfumes Gucci, Armani, Calvin Klein, Carolina
Herrera, relógios Armani, entre outros. Aproveite a oportunidade única de fazer suas
compras livres de impostos e leve uma recordação do seu cruzeiro para sempre.

w����x!� \��_�]_
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&S PEQUENOS GRANDES DETALHES

Toques de distinção e comodidades, tanto no porto como a bordo, além de 
vantagens exclusivas, convertem o Pullmantur Grand Class em um serviço para 
todos aqueles que querem aproveitar os detalhes ao máximo com toda a classe.

yz {| }|~�o de embarque
Check-in personalizado com:
• Balcão exclusivo para clientes Grand Class
• Serviço de espumante, água e suco
• Prioridade no embarque
• Assistência no embarque e acompanhamento até a cabine

�z {� �abine
• Garrafa de espumante Premium e frutas
• Máquina de café e chá Lavazza
• Artigos de higiene e acessórios Premium
• Roupão e chinelos
• Menu de travesseiros
• Serviço de quarto gratuito (Comida/Bebida)
• Serviço de passar gratuito para o traje da Noite de Gala
• Canapés ou doces diariamente na cabine

�z � �|~do
• Carta de boas-vindas
• Pullmantur Grand Class Hostess, para uma atenção personalizada
• Pullmantur Grand Class Welcome Desk
• Internet grátis por cabine. Verificar o tempo.
• Casino Del Mar (2 cupons por dia)
•  Cocktail e canapés de boas-vindas no restaurante WÚ Restaurant Fusion & Bar 

Lounge, exclusivo nos navios Sovereign e Empress. 

�z �asseios
• Garantia nas suas reservas (dependendo do itinerário)

�z {| ~estaurante
• Atribuição prévia de mesa na melhor área do restaurante principal
• Garantia de disponibilidade de mesa na escolha do turno de jantar
• Mesa reservada no restaurante principal para o café da manhã
•  Menu souvenir personalizado na Noite de Gala assinado pelo Chef e pelo Capitão

�z {| �������~que
• Carta de desembarque personalizada
• Prioridade no desembarque
• Assistência durante o desembarque

Todos os serviços oferecidos pelo Grand Class estão incluídos para os passageiros que viajam
em categoria Suite.

w����x!� \��_�]_
Grand Class

13



Você gostaria de casar em alto mar? Gostaria de reunir toda a sua família e passar juntos 
alguns dias inesquecíveis? Está pensando em organizar uma viagem de fim de carreira? 
Quer dar uma fugida para esquecer de tudo e de todos durante alguns dias? Algum 
familiar ou amigo faz aniversário de uma idade significativa ou celebra bodas de ouro?

Não dê mais voltas. Qualquer ocasião pode ser especial para viver uma experiência 
inesquecível a bordo de um Cruzeiro Pullmantur. Do chef ao capitão, do camareiro 
de cabine ao diretor de hotel, toda a tripulação tem vontade de que você festeje esse 
momento tão especial conosco. E para que o seu cruzeiro torne-se inesquecível, a 
excelência no atendimento é fundamental. É que na Pullmantur somos pessoas que 
entendem pessoas.

C,0,M+5.& ,-&'*&
Se você casar a bordo dos navios da Pullmantur obterá:

• Cerimônia de casamento oficializada pelo Capitão
• Certidão de casamento (sem validade legal)
• Lavagem e passagem dos trajes dos noivos
• Bouquet exclusivo para a noiva
• Coquetel de cava e canapés
• Bolo nupcial personalizado
• Álbum de fotos, com fotografias da cerimônia
• Assistência pessoal em embarque preferencial
• Decoração especial em uma área privada do navio
• Assistência pessoal pelo Grand Class Hostess e Diretor de Cruzeiro

�,u+ 5&�,M+5.+ �0)M� 7/+'&�
Se celebrar as suas bodas de prata ou bodas de ouro poderá renovar os seus votos matrimoniais 
a bordo. Comunique-o ao realizar a sua reserva e confirme-o ao chegar ao navio.

A renovação de votos inclui:

• Cava e canapés
• Certificado de renovação de votos
• Bouquet de flores
• Bolo personalizado durante a ceia
• 6 fotografias da cerimônia 
• Café da manhã especial na cabine com presente especial
• Decoração especial em uma área privada do navio
• Assistência personalizada pelo Grand Class Hostess e Diretor de Cruzeiro

�� �̂���#��%#
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O melhor serviço e a garantia de qualidade da Pullmantur também são levados para fora 
dos nossos navios, com diversas atividades e excursões. Se optar por contratar excursões 
fora da Pullmantur, poderá fazê-lo com total liberdade, mas solicitamos que leve em 
conta que, se ocorrerem atrasos por falhas, tráfego ou outros motivos, o navio manterá 
o seu horário de saída do porto e, dessa forma, os gastos extras deverão ser assumidos 
por você. 

A Pullmantur coloca à sua disposição um serviço de reserva online de excursões do seu 
cruzeiro. Para obter mais informações, consulte sua agência de viagens ou nossa página 
web www.pullmantur.com.br

/M,C/u./',+MC,*, t&'.&
Cada escala é um mundo para descobrir lugares e pessoas como você. Oferecemos 
a possibilidade de conhecer como é a vida em outras cidades, países e culturas. 
Gastronomia, arte milenar, arquitetura surpreendente, praias paradisíacas, pessoas 
amáveis e locais pitorescos.

Ë0 C&Mt',0
Desde o início dos tempos, os portos são considerados enormes centros comerciais. 
Desfrute do caminho passeando pelos mercados dos portos mais exóticos e pelos 
shoppings mais famosos.

/M, �)*, +MC,*,M,'
Tanto por gosto quanto por curiosidade, atente-se para uma variedade de atividades 
aquáticas. Nade com golfinhos ou tartarugas. Ou, se preferir, navegue ao ar livre em 
balsa, kayak ou jet ski. Vai perder isso?

/M, ,�+5./', +M ���
Pilotar um 4x4 pelos locais menos visitados do planeta é outra forma de desfrutar do 
caminho e da emoção das suas férias. Atreva-se a descobrir o lado mais selvagem dos 
nossos destinos porque a bordo dos nossos cruzeiros há diversão para todos.

Consulte a bordo no balcão de excursões.

WX[]������#$���%#%��
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Bem-vindos ao novo aplicativo Smart Plan da Pullmantur.

Temos o prazer de colocar à disposição de todos os nossos passageiros um novo 
aplicativo móvel interativo, completamente gratuito, que lhes permitirão organizar, 
planejar e agendar suas atividades a bordo desde o primeiro minuto.

���� �������~ ��te serviço?
O aplicativo está disponível nas zonas de Wi-Fi do barco através de qualquer smartphone 
ou tablet. iPads de uso público também estão disponíveis ao lado do quadro de passeios

�|�| �azer o download do aplicativo? 
É muito simples. Inicie o navegador do terminal nas zonas de Wi-Fi do navio, 
conecte-o à rede da Pullmantur, entre no navegador do seu dispositivo e aparecerá 
a intranet da Pullmantur. Clique no ícone de download no canto inferior direito, 
com a imagem de um telefone, e clique no botão de instalação. Aparecerá um novo 
ícone com a imagem de um navio. O passo seguinte é registrar-se como usuário; 
lembre-se de que para a realização deste processo é necessário ter na mão o 
cartão magnético do quarto. Abra o aplicativo e escolha o idioma. Agora clique 
em criar uma conta. O programa irá lhe pedir para inserir o número de ID (este 
número aparece no cartão magnético). Em seguida, o número da cabine atribuída 
e, por último, a sua data de nascimento. Clique no botão para “continuar com o 
registro”. O programa irá lhe pedir que introduza uma senha, que a confirme, e 
insira uma pergunta e a sua resposta, para ajudar a recordar a senha em caso de 
esquecimento. Depois de ter inserido todos os dados, clique em “registrar-se”. Em 
seguida, clique no botão de aceitar as condições de limitação de responsabilidade. 
E… pronto, já se registrou como novo usuário.

�  �� ¡ }|�sível fazer com esse aplicativo?
Consultar a agenda de atividades a bordo. Todas as opções disponíveis, minuto a 
minuto. Cada passageiro pode criar a sua própria agenda de atividades de acordo 
com seus gostos.

�  �� }~etende conhecer em cada porto? 
Informe-se sobre todos os passeios e reserve o que mais lhe agradar, evitando filas. Assim 
terá mais tempo para desfrutar das suas férias. Reservar é muito simples. Apenas clique 
no item que lhe interessa, insira o número de adultos e crianças que vão participar do 
passeio, pressione o botão “comprar agora”, e os bilhetes serão entregues na sua cabine.

¢� }|��o de ação lhe agrada? 
Consulte as atividades esportivas que estão disponíveis.

£��¤ �|� �|��¥
Todas as opções de comida e restaurantes estarão sempre à mão. 

¦���~ �|�}~��¥
Conheça os horários e promoções das nossas lojas a bordo.

{§| ���� |��� �� ���ontra? 
Descobrir é tão simples como consultar os planos dos decks. E, claro, fazer amigos. 
É possível criar o seu próprio grupo de interesses com outros passageiros, como 
nas “redes sociais”, para compartilhar e comentar os temas que interessam.

Esperamos que esse aplicativo seja útil e desejamos um feliz cruzeiro na melhor companhia.

w_#�$ \^#Z
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C&5H+3A A PULLMANTUR MEETINGS
Na Pullmantur Meetings organizamos mais do que eventos, promovemos experiências 
feitas sob medida que garante uma estadia de qualidade com controle das despesas para 
que o cliente fique sempre satisfeito. Somos especialistas na organização e personalização 
de espaços e itinerários. Nossa experiência e dedicação em cada projeto proporcionam 
um elevado grau de satisfação aos nossos clientes, além da comodidade de ter todos os 
serviços englobados em uma única fatura.

¨©ª«¬¨®¯°±¬¬²¯³´±®µ¨©ª«¬¨®¯²¨¬«®¯¬́ ¨®³¯́ ¶·̄
Ao escolher a Pullmantur, você escolhe a melhor alternativa, acompanhada de 
vantagens exclusivas para a sua empresa. Você escolhe uma companhia sólida e 
experiente que coloca à sua disposição o melhor espaço para os seus eventos.

¢�� �¸���� �|� ������
Na Pullmantur, sabemos que no evento da sua empresa o mais importante é a 
agenda. Por isso, nosso especialista pessoal de bordo estará à sua disposição para 
que o seu evento seja um sucesso. Refeições, atividades, lazer, diversão, passeios, 
produção e preparação de reuniões e decoração de espaços, tudo o que é necessário 
para uma excelente organização.

¢� ��}�¹o perfeito
Indicamos a seguir os principais espaços dos nossos navios. Contudo, cada um 
deles dispõe de muitos outros espaços que você e a sua equipe podem usufruir. 
Lembre-se de que, embora algum navio possa não dispor de sala de conferências, 
existe sempre a hipótese de adaptar e personalizar algumas salas para realizar 
suas reuniões, encontros ou apresentações.

��~�|������¹§| � �����~¤~�|� �� ��|~�| �|� ���� ������������
A Pullmantur oferece a opção de criar espaços ambientados e atrativos, personalizados e 
adaptados às suas necessidades dentro do navio, colocando à sua disposição quase todas as 
nossas instalações para criar uma ligação mais direta e agradável com os membros da sua 
equipe. Além disso, oferecemos “mini cruzeiros” para aqueles que preferem uma estadia 
mais curta no navio. É possível reduzir a duração de qualquer uma das nossas opções.

º����¸��� �»�����¼�� }�~� ¸~�}|�
A Pullmantur oferece a possibilidade de acesso a vantagens exclusivas para o seu 
grupo. Pergunte à nossa equipe comercial como fazer isso.

½ANTAGENS EXCLUSIVAS PARA GRUPOS

Restaurante:
· Personalização das mesas e do cardápio de jantar

· Atribuição de áreas no restaurante

¾ ¿ÀÁdo:
· Personalização de cartões magnéticos e do “Diário de bordo”

· Hospitalidade personalizada

ÂÃÄÄÅÆÀÄÇ
· Contratação prévia de passeios

· Personalização de ônibus
· Conversa privativa

· Desembarque prioritário para passeios e área específica

ÈAMBÉM COM CUSTO ADICIONAL PARA GRUPOS

No porto:
· Prioridade e assistência no embarque 

ÉÃ Êabine:
· Serviço de roupões, chinelos e artigos 

de higiene de categoria Premium

¾ ¿ÀÁdo:
· Reserva de salas

· Cocktail, coffee breaks, etc.

ÂÃÄÄÅÆÀÄÇ
· Excursões privativas

Verificar preços e condições de grupos
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OS NOSSOS
CRUZEIROS

�ITORAL BRASILEIRO,
BUENOS AIRES E MONTEVIDÉU

Lugares com belezas inexplicáveis!
Experimente as sensações da fantástica 
costa brasileira, de águas cristalinas e 
praias de areia branca. Sinta a energia de 
uma terra onde a beleza, diversão e alegria 
nunca tem fim. 
Visite os importantes patrimônios 
históricos, viva a arte e a cultura das capitais 
da Argentina e do Uruguai. Seus recantos e 
sua história irão cativá-lo.
 As paradisíacas praias e os encantos dessas 
terras convertem-se no refúgio perfeito 
para quem procura cultura, diversão, paz 
e alegria. Você irá se surpreender com os 
contrastes entre a beleza da natureza e a 
modernidade dos grandes centros. Será 
uma experiência inesquecível que somente 
a Pullmantur pode lhe proporcionar.

SOVEREIGN Pág. 25

EMPRESS Pág. 33

ZENITH Pág. 45



'+C)�+
A cultura pernambucana, a beleza de sua arquitetura e a praia de Boa Viagem são as atrações principais.
EXCURSÕES DISPONÍVEIS: City Tour Recife e Olinda · Porto de Galinhas

M,C+)Ì
Um dos balneários brasileiros mais promovidos do mundo. A cada ano, milhões de visitantes 
chegam a este lugar para desfrutar de suas praias de água turquesa.
EXCURSÕES DISPONÍVEIS:  City tour com Litoral Sul · City tour com Litoral Norte · Praia do 
Gunga e Praia do Francês · Duas Barras · City tour Maceió 

0,u�,*&'
Conhecida mundialmente por sua cultura, hospitalidade e pela infinidade de belezas naturais. 
EXCURSÕES DISPONÍVEIS: Mercado Modelo + Passeio Histórico · Igreja Nosso Senhor do 
Bonfim · Passeio Histórico · Litoral Norte · Tour de praias · Bahia Noite (Somente navio Sovereign)

-ÚZIOS
Antigo vilarejo de pescadores, um dos locais mais badalados do País e reduto de artistas e celebridades.
EXCURSÕES DISPONÍVEIS: Passeio de escuna · City Tour Búzios

')&*+ 1,5+)'&
O título de “Cidade Maravilhosa” é pouco para o Rio de Janeiro. Praias deslumbrantes, rico 
acervo cultural, gastronomia e belas paisagens, a cidade é muito mais que maravilhosa. É única!
EXCURSÕES DISPONÍVEIS: Passeio pela cidade e Pão de Açúcar · Passeio pela cidade e 
Cristo Redentor · Passeio pela Cidade: Pão de Açúcar e Corcovado · Safari Tijuca

0,5.&0
A cidade oferece um centro histórico preservado e belas praias, além de shoppings, bares e restaurantes.
EXCURSÕES DISPONÍVEIS: City Tour Santos · Guarujá beach

)M-)./-,
Adeptos do wind e do kitesurf encontram bons ventos soprando o ano inteiro. A charmosa 
Praia do Rosa pertence à Imbituba. Por lá estão os mais descolados restaurantes da região.

M&5.+�)*Í/
Mistura o desenvolvimento de uma grande capital com a tranquilidade das cidades do interior.
EXCURSÕES DISPONÍVEIS: City tour Montevidéu · Tour em Punta del Este · Bodega Juanico

-/+5&0,)'+0
Com arquitetura europeia e sentimento latino, Buenos Aires conquista a todos com seus 
espetáculos de tango, cafés antigos, gastronomia refinada e ótimos centros de compra.
EXCURSÕES DISPONÍVEIS: City tour Buenos Aires · Show de Tango · Show de Tango e 
compras · City tour + Show de Tango

t,',5,2/(
O segundo maior porto da América Latina. Centro histórico colonial com casarões coloridos, 
museus, espaços culturais e mercados.
EXCURSÕES DISPONÍVEIS: Visita a Curitiba · Cidades Históricas: Morretes e Antonina 
Passeio na Baía de Paranaguá

w!�����ÎZ
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Novembro (2014) ___________________________ 23

Novembro (2014) _________________________  24*

Novembro (2014) _________________________  26*

Embarque em Recife (domingo)

Embarque em Maceió (segunda-feira)

ÏÐÑÒÓÔÕÖ ÖÐ×ÒØÙÒÚÛÓ ÜÝÖÓÞÒßàÖáÓÒâã

äåæ Escala Chegada Saída

Dom Recife 10:00 20:00
Seg Maceió 07:00 15:00
Ter Navegação -- --
Qua Salvador 08:00 18:00
Qui Navegação -- --
Sex Búzios 08:00 16:00
Sáb Santos 09:00 16:00

W�"�[�#^ç�[�è�éw#Z$!�

27

êëìíîïëðñ òî ó ôðïõîñ öð÷ðøùúðÀ SUA MANEIRA:
Sucos, água, café e chá estão incluídos durante as refeições principais

êëìíîïëðñ òî û ôðïõîñ öð÷ðøùúðÀ SUA MANEIRA:
Sucos, água, café e chá estão incluídos durante as refeições principais

Santos

Recife

Búzios

Maceió
Salvador

>

>

Novembro (2014) ___________________________ 29

Embarque em Santos (Sábado) äåæ Escala Chegada Saída

Dom Santos 09:00 16:00
Seg Imbituba 11:00 17:00
Ter Navegação -- --
Qua Montevidéu 09:00 19:00
Qui Buenos Aires 08:00 18:00
Sex Navegação -- --
Sáb Navegação -- --
Sáb Santos 10:00 17:00

ü#[�#%!\�#$#

Sovereign, Empress y Zenith

Rumo ao Nordeste

Santos

Montévideu

Imbituba

Buenos
Aires

>>

* 24 de Nov. Cruzeiro de 5 noites. Embarque em Maceió, fim em Santos.
   26 de Nov. Cruzeiro de 3 noites. Embarque em Salvador, fim em Santos

6 noites a bordo do navio Sovereign

7 noites a bordo do navio Sovereign

Preços por pessoa por noite para os pacotes comprados com antecedência. 
Para mais informações veja paginas 7 e 9.

R$ 100R$ 66R$ 15

ýSCOLHA SUAS OPÇÕES DE BEBIDAS

Preços por pessoa por noite para os pacotes comprados com antecedência. 
Para mais informações veja paginas 7 e 9.

R$ 100R$ 66R$ 15

ýSCOLHA SUAS OPÇÕES DE BEBIDAS

Sovereign



Dezembro (2014) ____________________  6, 13, 20
Janeiro (2015) _____________  3**, 10, 17, 24, 31
Fevereiro (2015) __________________  7,14, 21, 28

Dezembro (2014) _______________  7, 14, 21, 23*
Janeiro (2014) _________________  4**, 11, 18, 25
Fevereiro (2015) ___________________  1, 8, 15 22
Março (2015) ________________________________  1

Dezembro (2014) ____________________________  9
Janeiro (2015) _________________  6**, 13, 20, 27
Fevereiro (2015) _________________  3, 10, 17, 24
Março (2015) _______________________________ 3*

Embarque em Santos (sábado)
Fim em Santos (sábado)

Embarque no Rio de Janeiro (domingo)
Fim no Rio de Janeiro (domingo)

ÏÐÑÒÓÔÕÖ ÖÐ×ÒØÙÒÚÛÓ ÜTerça-feira)
Fim em Salvador (Terça-feira)

* 23 de dezembro: cruzeiro de 6 noites. Embarque no Rio de Janeiro, fim em Santos. 3 de março: cruzeiro de 4 noites, fim em Santos.
** Nestas saídas o navio não pára em Búzios.
(1) Horas podem mudar, dependendo da data de saída.

äåæ Escala Chegada Saída

Sáb Santos 10:00 17:00(1)

Dom Rio de Janeiro 14:30 --

Seg Navegação -- --

Ter Salvador 14:30 --

Qua Salvador -- 15:00

Qui Navegação -- --

Sex Búzios 08:00 16:00

Sáb Santos 09:00 --

Dom Rio de Janeiro 14:30 --

Seg Navegação -- --

Ter Salvador 14:30 --

w#Z$!�éç�!%�þ#Z���!éw# �̂#%!�éüÿS�!�

29

Salvador

Búzios

Santos
Rio de Janeiro

>

>

>

>

Dezembro (2014) ___________________________ 27

Dezembro (2014) ___________________________ 28

Embarque em Santos (sábado)
Fim em Santos (sábado)

Embarque no Rio de Janeiro (domingo)
Fim no Rio de Janeiro (domingo)

äåæ Escala Chegada Saída

Sáb Santos 09:00 17:00
Dom Rio de Janeiro 08:00 19:00
Seg Búzios 08:00 --
Ter Búzios -- 20:00
Qua Copacabana 18:00 01:00
Qui Navegação -- --
Sex Paranaguá 08:00 18:00
Sáb Santos 09:00 17:00
Dom Rio de Janeiro 08:00 16:00

çR���̂ ^!Z

Paranaguá

Búzios

Santos

Rio de Janeiro
copacabana

>

>

>>

êëìíîïëðñ òî ó ôðïõîñ öð÷ðøùúðÀ SUA MANEIRA:
Sucos, água, café e chá estão incluídos durante as refeições principais

êëìíîïëðñ òî û ôðïõîñ öð÷ðøùúðÀ SUA MANEIRA:
Sucos, água, café e chá estão incluídos durante as refeições principais

Preços por pessoa por noite para os pacotes comprados com antecedência. 
Para mais informações veja paginas 7 e 9.

R$ 100R$ 66R$ 15

ýSCOLHA SUAS OPÇÕES DE BEBIDAS

Preços por pessoa por noite para os pacotes comprados com antecedência. 
Para mais informações veja paginas 7 e 9.

R$ 100R$ 66R$ 15

ýSCOLHA SUAS OPÇÕES DE BEBIDAS

7 noites a bordo do navio Sovereign

7 noites a bordo do navio Sovereign

Sovereign



äåæ Escala Chegada Saída

Sáb Santos 09:00 17:00

Dom Rio de Janeiro 08:00 18:00

Seg Búzios 08:00 20:00

Ter Navegação -- --

Sex Paranaguá 08:00 18:00

Sáb Santos 07:00 16:00

Dom Rio de Janeiro 08:00 16:00

w#Z$!�éç�!%�þ#Z���!éüÿS�!�é\#�#Z#Î]�

31

Paranaguá

Búzios

Santos
Rio de Janeiro

>

> >

Março (2015) ________________________________ 7

Março (2015) ________________________________ 8

Embarque em Santos (sábado)
Fim em Santos (sábado)

Embarque no Rio de Janeiro (domingo)
Fim no Rio de Janeiro (domingo)

Março (2015) _______________________________ 12

Março (2015) ______________________________ 15*

Março (2015) ______________________________ 13*

äåæ Escala Chegada Saída

Sáb Santos 07:00 16:00

Dom Rio de Janeiro 08:00 16:00

Seg Navegação -- --

Ter Salvador 15:00 22:00

Qua Navegação -- --

Qui Recife 07:00 15:00

W�"�[�#^ éw#Z$!�éç�[�è�

Embarque em Santos (sábado)

Embarque em Salvador (Terça-feira)

Embarque no Rio de Janeiro (domingo)

* 13 de março. Cruzeiro de 4 noites. Embarque no Rio de Janeiro, fim em Recife.
   15 de março. Cruzeiro de 2 noites. Embarque em Salvador, fim em Recife.

Salvador

Recife

Santos
Rio de Janeiro

>

>

>

5 noites a bordo do navio Sovereign

5 noites a bordo do navio Sovereign

êëìíîïëðñ òî Côðïõîñ öð÷ðøùúðÀ SUA MANEIRA:
Sucos, água, café e chá estão incluídos durante as refeições principais

êëìíîïëðñ òî Côðïõîñ öð÷ðøùúðÀ SUA MANEIRA:
Sucos, água, café e chá estão incluídos durante as refeições principais

Preços por pessoa por noite para os pacotes comprados com antecedência. 
Para mais informações veja paginas 7 e 9.

R$ 100R$ 66R$ 15

ýSCOLHA SUAS OPÇÕES DE BEBIDAS

Preços por pessoa por noite para os pacotes comprados com antecedência. 
Para mais informações veja paginas 7 e 9.

R$ 100R$ 66R$ 15

ýSCOLHA SUAS OPÇÕES DE BEBIDAS

Sovereign



W_"����
RECIFE
A cultura pernambucana, a beleza de sua arquitetura e a praia de Boa Viagem são as atrações principais.
EXCURSÕES DISPONÍVEIS: City Tour Recife e Olinda · Porto de Galinhas

0,u�,*&'
Conhecida mundialmente por sua cultura, hospitalidade e pela infinidade de belezas naturais. 
EXCURSÕES DISPONÍVEIS: Mercado Modelo + Passeio Histórico · Igreja Nosso Senhor do 
Bonfim · Passeio Histórico · Litoral Norte · Tour de praias · Bahia Noite (Somente navio Sovereign)

-ÚZIOS
Antigo vilarejo de pescadores, um dos locais mais badalados do País e reduto de artistas e celebridades.
EXCURSÕES DISPONÍVEIS: Passeio de escuna · City Tour Búzios

0,5.&0
A cidade oferece um centro histórico preservado e belas praias, além de shoppings, bares e restaurantes.
EXCURSÕES DISPONÍVEIS: City Tour Santos · Guarujá beach

)uH,-+u,
Seu nome adianta as belezas que aguardam os turistas na principal ilha do arquipélago de São Sebastião.
EXCURSÕES DISPONÍVEIS: O melhor de Ilhabela e Beach Break · 4x4 Praia do Curral e Cachoeira Três 
Tombos · Passeio de escuna para a Praia Jabaquara · Caiaque Tour · Histórica Ilhabela e Cachoeira Toca

).,1,6
A cidade que alia o histórico ao bucólico, guarda fortes traços da colonização e belezas arquitetônicas..
EXCURSÕES DISPONÍVEIS: Balneário Camboriú · Blumenau · Beto Carrero

')&*+ 1,5+)'&
O título de “Cidade Maravilhosa” é pouco para o Rio de Janeiro. Praias deslumbrantes, rico acervo 
cultural, gastronomia e belas paisagens, a cidade é muito mais que maravilhosa. É única!
EXCURSÕES DISPONÍVEIS: Passeio pela cidade e Pão de Açúcar · Passeio pela cidade e 
Cristo Redentor · Passeio pela Cidade: Pão de Açúcar e Corcovado · Safari Tijuca

)uH,2',5*+
Natureza, paisagem paradisíaca, palmeiras, praias de areia fina e águas transparentes
EXCURSÕES DISPONÍVEIS: Passeio de Escuna para Saco do Céu e Praia · Passeio de Escuna 
para Lagoa Azul e Praia de Itaguaçu e Japariz · Passeio de Escuna para a Enseada de Palmas 

M&5.+�)*Í/
Mistura o desenvolvimento de uma grande capital com a tranquilidade das cidades do interior.
EXCURSÕES DISPONÍVEIS: City tour Montevidéu · Tour em Punta del Este · Bodega Juanico

-/+5&0,)'+0
Com arquitetura europeia e sentimento latino, Buenos Aires conquista a todos com seus 
espetáculos de tango, cafés antigos, gastronomia refinada e ótimos centros de compra.
EXCURSÕES DISPONÍVEIS: City tour Buenos Aires · Show de Tango · Show de Tango e 
compras · City tour + Show de Tango

t&'.&-+u&
Atrativo natural, belas praias e uma serra verde, onde antigamente era uma aldeia de pescadores.
EXCURSÕES DISPONÍVEIS: Balneário Camboriú · Traslado a Praia Bombinhas
Descobrindo Porto Belo 33



Embarque em Recife (Terça-feira)

Novembro (2014) ____________________________  4

Embarque em Salvador (Quinta-feira)

Novembro (2014) ___________________________ 6*

äåæ Escala Chegada Saída

Ter Recife 10:00 20:00

Qua Navegação -- --

Qui Salvador 07:00 17:00

Sex Navegação -- --

Sáb Búzios 07:00 15:00

Dom Santos 09:00 16:00

W�"�[�#^ç�[�è�éw#Z$!�
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Santos

Recife

Búzios

Salvador

>

>

>

* Cruzeiro de 3 noites. Embarque em Salvador, fim em Santos

Embarque em Santos (Domingo)

Novembro (2014) ____ 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30

Dezembro (2014) ____________________ 3, 6, 9

Abril (2015) ______________________ 18, 21, 24

äåæ Escala Chegada Saída

1º Santos 09:00* 16:00*

2º Búzios 11:00 19:00

3º Ilhabela 10:00 19:00

4º Santos 09:00* 16:00*

M�Z���]S���!�

* Horários sujeitos a alterações, dependendo da data de saída

Búzios
Ilhabela

Santos

>

>

5 noites a bordo do navio Empress

3 noites a bordo do navio Empress

êëìíîïëðñ òî Côðïõîñ öð÷ðøùúðÀ SUA MANEIRA:
Sucos, água, café e chá estão incluídos durante as refeições principais

êëìíîïëðñ òî �ôðïõîñ öð÷ðøùúðÀ SUA MANEIRA:
Sucos, água, café e chá estão incluídos durante as refeições principais

Preços por pessoa por noite para os pacotes comprados com antecedência. 
Para mais informações veja paginas 7 e 9.

R$ 100R$ 66R$ 15

ýSCOLHA SUAS OPÇÕES DE BEBIDAS

Preços por pessoa por noite para os pacotes comprados com antecedência. 
Para mais informações veja paginas 7 e 9.

R$ 100R$ 66R$ 15

ýSCOLHA SUAS OPÇÕES DE BEBIDAS

Empress



Embarque em Santos

Dezembro (2014) ______________12, 16, 20, 24

Fevereiro (2015) ____________________ 21, 25

Março (2015) ________ 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29

Abril (2015) ___________________ 2, 6*, 10, 14

M�Z���]S���!�
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Búzios

Ilhabela
Santos

> >

äåæ Escala Chegada Saída

1º Santos 07:00 19:00

2º Ilhabela 08:00 18:00

3º Búzios 09:00 20:00

4º Navegação -- --

5º Santos 07:00 19:00

çR���̂ ^!Z

Dia Escala Chegada Saída

Dom Santos 10:00 18:00

Seg Itajaí 10:00 19:00

Ter Navegação -- --

Qua Rio de Janeiro 09:00 17:00

Copacabana 19:00 01:00

Qui Búzios 10:00 18:00

Sex Ilha Grande 10:00 19:00

Sáb Ilhabela 08:00 18:00

Dom Santos 07:00 18:00

Seg Itajaí 09:00 17:00

Embarque em Santos (Domingo)
Fim em Santos (Domingo)

Dezembro (2014) ___________________________ 28

Embarque em Itajaí (Segunda-feira) 
Fim em Itajaí (Segunda-feira)

Dezembro (2014) ___________________________ 29

Búzios
Rio de Janeiro

Ilhabela
Ilha Grande

Copacabana

Santos
Itajaí

>

> >
>

êëìíîïëðñ òî �ôðïõîñ öð÷ðøùúðÀ SUA MANEIRA:
Sucos, água, café e chá estão incluídos durante as refeições principais

êëìíîïëðñ òî û ôðïõîñ öð÷ðøùúðÀ SUA MANEIRA:
Sucos, água, café e chá estão incluídos durante as refeições principais

4 noites a bordo do navio Empress

7 noites a bordo do navio Empress

Preços por pessoa por noite para os pacotes comprados com antecedência. 
Para mais informações veja paginas 7 e 9.

R$ 100R$ 66R$ 15

ýSCOLHA SUAS OPÇÕES DE BEBIDAS

Preços por pessoa por noite para os pacotes comprados com antecedência. 
Para mais informações veja paginas 7 e 9.

R$ 100R$ 66R$ 15

ýSCOLHA SUAS OPÇÕES DE BEBIDAS

* Cruzeiro temático Melhor Idade

���ò� ó òî ��ëï� òî 2015�da ó òó ò � ï� � òe 2�	

Empress
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äåæ Escala Chegada Saída

Dom Santos 07:00 18:00

Seg Itajaí 09:00 17:00

Ter Navegação -- --

Qua Montevidéu 09:00 19:00

Qui Buenos Aires 08:00 18:00

Sex Navegação -- --

Sáb Navegação -- --

Dom Santos 10:00 18:00

Seg Itajaí 09:00 17:00

Embarque em Santos (Domingo)
Fim em Santos (Domingo)

Janeiro (2015) ___________________  4, 11, 18, 25

Fevereiro (2015) _____________________________  1

Embarque em Itajaí (Segunda-feira) 
Fim em Itajaí (Segunda-feira)

Janeiro (2015) ___________________  5, 12, 19, 26

Fevereiro (2015) _____________________________  2

Empress

Rumo ao Sudeste

Santos

Montevidéu

Itajaí

Buenos
Aires

>

>

>

M�Z���]S���!�

Dia Escala Chegada Saída

1º Santos 07:00 17:00

2º Itajaí 10:00 19:00

3º Navegação -- --

4º Ilhabela 08:00 18:00

5º Santos 07:00 17:00

6º Itajaí 09:00 19:00

Embarque em Santos (Domingo)
Fim em Santos (Quinta-feira)

Fevereiro (2015) _____________________________  8

Embarque em Itajaí (Segunda-feira) 
Fim em Itajaí (Sexta-feira)

Fevereiro (2015) _____________________________  9

Ilhabela
Santos
Itajaí >

>

êëìíîïëðñ òî û ôðïõîñ öð÷ðøùúðÀ SUA MANEIRA:
Sucos, água, café e chá estão incluídos durante as refeições principais

êëìíîïëðñ òî �ôðïõîñ öð÷ðøùúðÀ SUA MANEIRA:
Sucos, água, café e chá estão incluídos durante as refeições principais

7 noites a bordo do navio Empress

4 noites a bordo do navio Empress

Preços por pessoa por noite para os pacotes comprados com antecedência. 
Para mais informações veja paginas 7 e 9.

R$ 100R$ 66R$ 15

ýSCOLHA SUAS OPÇÕES DE BEBIDAS

Preços por pessoa por noite para os pacotes comprados com antecedência. 
Para mais informações veja paginas 7 e 9.

R$ 100R$ 66R$ 15

ýSCOLHA SUAS OPÇÕES DE BEBIDAS

Empress
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äåæ Escala Chegada Saída

Qui Santos 07:00 17:00

Sex Itajaí 09:00 19:00

Sab Navegação -- --

Dom Rio de Janeiro 07:00 --

Seg Rio de Janeiro -- 23:59

Ter Ilhabela 09:00 18:00

Qua Santos 07:00 18:00

Qui Itajaí 11:00 20:00

Embarque em Santos (Quinta-feira)
Fim em Santos (Quarta-feira)

Fevereiro (2015) ____________________________ 12

Embarque em Itajaí (Sexta-feira) 
Fim em Itajaí (Quinta-feira)

Fevereiro (2015) ____________________________ 13

Ilhabela
Santos
Itajaí >

>
>

M�Z���]S���!�

Dia Escala Chegada Saída

1º Santos 07:00 18:00

2º Itajaí 11:00 20:00

3º Porto Belo 08:00 17:00

4º Santos 10:00 19:00

Embarque em Santos (Domingo)

Fevereiro (2015) ____________________________ 18

Embarque em Itajaí (Segunda-feira) 

Fevereiro (2015) __________________________  19*

Porto Belo

Santos

Itajaí >
>

* 19 de fevereiro: Cruzeiro de 2 noites. Embarque em Itajaí, fim em Santos

êëìíîïëðñ òî ó ôðïõîñ öð÷ðøùúðÀ SUA MANEIRA:
Sucos, água, café e chá estão incluídos durante as refeições principais

êëìíîïëðñ òî �ôðïõîñ öð÷ðøùúðÀ SUA MANEIRA:
Sucos, água, café e chá estão incluídos durante as refeições principais

6 noites a bordo do navio Empress

3 noites a bordo do navio Empress

Preços por pessoa por noite para os pacotes comprados com antecedência. 
Para mais informações veja paginas 7 e 9.

R$ 100R$ 66R$ 15

ýSCOLHA SUAS OPÇÕES DE BEBIDAS

Preços por pessoa por noite para os pacotes comprados com antecedência. 
Para mais informações veja paginas 7 e 9.

R$ 100R$ 66R$ 15

ýSCOLHA SUAS OPÇÕES DE BEBIDAS

Rio de Janeiro

Empress
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äåæ Escala Chegada Salida

Seg Santos 07:00 15:00

Ter Rio de Janeiro 07:00 15:00

Qua Navegação -- --

Qui Salvador 13:00 20:00

Sex Navegação -- --

Sab Recife 09:00 18:00

Embarque em Santos (Domingo)

Abril (2015) ________________________________  27

Embarque no Rio de Janeiro (Domingo)

Abril (2015) _______________________________  28*

Embarque em Salvador (Terça-feira)

Abril (2015) _______________________________  30*

Salvador

Santos
Rio de Janeiro

Recife

>

>

* 28 de abril: Cruzeiro de 4 noites. Embarque no Rio de Janeiro, fim em Recife.  
 30 de abril: Cruzeiro de 2 noites. Embarque em Salvador, fim em Recife.

ç]_!
W]�!"#

Dia Escala Chegada Saída

Sáb Recife 09:00 18:00
Dom Navegação -- --
Seg Navegação -- --
Ter Navegação -- --
Qua Navegação -- --
Qui Praia 07:00 17:00
Sex Navegação -- --
Sáb Navegação -- --
Dom Tenerife 06:00 21:00
Seg Funchal 14:00 20:00
Dom Navegação -- --
Seg Lisboa 10:00 19:00

Embarque em Recife (Sábado)

Maio (2015) __________________________________  2

êëìíîïëðñ òî Côðïõîñ öð÷ðøùúðÀ SUA MANEIRA:
Sucos, água, café e chá estão incluídos durante as refeições principais

êëìíîïëðñ òî ��ôðïõîñ öð÷ðøùúðÀ SUA MANEIRA:
Sucos, água, café e chá estão incluídos durante as refeições principais

5 noites a bordo do navio Empress

11 noites a bordo do navio Empress

Preços por pessoa por noite para os pacotes comprados com antecedência. 
Para mais informações veja paginas 7 e 9.

R$ 100R$ 66R$ 15

ýSCOLHA SUAS OPÇÕES DE BEBIDAS

Preços por pessoa por noite para os pacotes comprados com antecedência. 
Para mais informações veja paginas 7 e 9.

R$ 100R$ 66R$ 15

ýSCOLHA SUAS OPÇÕES DE BEBIDAS

Empress
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RECIFE
A cultura pernambucana, a beleza de sua arquitetura e a praia de Boa Viagem são as atrações principais.
EXCURSÕES DISPONÍVEIS: City Tour Recife e Olinda · Porto de Galinhas

0,u�,*&'
Conhecida mundialmente por sua cultura, hospitalidade e pela infinidade de belezas naturais. 
EXCURSÕES DISPONÍVEIS: Mercado Modelo + Passeio Histórico · Igreja Nosso Senhor do 
Bonfim · Passeio Histórico · Litoral Norte · Tour de praias · Bahia Noite (Somente navio Sovereign)

-ÚZIOS
Antigo vilarejo de pescadores, um dos locais mais badalados do País e reduto de artistas e celebridades.
EXCURSÕES DISPONÍVEIS: Passeio de escuna · City Tour Búzios

0,5.&0
A cidade oferece um centro histórico preservado e belas praias, além de shoppings, bares e restaurantes.
EXCURSÕES DISPONÍVEIS: City Tour Santos · Guarujá beach

')&*+ 1,5+)'&
O título de “Cidade Maravilhosa” é pouco para o Rio de Janeiro. Praias deslumbrantes, rico acervo 
cultural, gastronomia e belas paisagens, a cidade é muito mais que maravilhosa. É única!
EXCURSÕES DISPONÍVEIS: Passeio pela cidade e Pão de Açúcar · Passeio pela cidade e 
Cristo Redentor · Passeio pela Cidade: Pão de Açúcar e Corcovado · Safari Tijuca

)uH,2',5*+
Natureza, paisagem paradisíaca, palmeiras, praias de areia fina e águas transparentes
EXCURSÕES DISPONÍVEIS: Passeio de Escuna para Saco do Céu e Praia · Passeio de Escuna 
para Lagoa Azul e Praia de Itaguaçu e Japariz · Passeio de Escuna para a Enseada de Palmas 

0�&�',5C)0C&*&0/u
A terceira cidade mais antiga do Brasil é conhecida pela beleza do cenário formado pela Baía 
da Babitonga e pela Vila da Glória, na parte continental. Além da tradição, a cidade possui 
belissimas praias.
EXCURSÕES DISPONÍVEIS: City tour Joinville · City tour e praia do Enseada

t&'.&-+u&
Atrativo natural, belas praias e uma serra verde, onde antigamente era uma aldeia de pescadores.
EXCURSÕES DISPONÍVEIS: Balneário Camboriú · Traslado a Praia Bombinhas
Descobrindo Porto Belo

)uH,-+u,
Seu nome adianta as belezas que aguardam os turistas na principal ilha do arquipélago de São Sebastião.
EXCURSÕES DISPONÍVEIS: O melhor de Ilhabela e Beach Break · 4x4 Praia do Curral e Cachoeira Três 
Tombos · Passeio de escuna para a Praia Jabaquara · Caiaque Tour · Histórica Ilhabela e Cachoeira Toca

).,1,6
A cidade que alia o histórico ao bucólico, guarda fortes traços da colonização e belezas arquitetônicas..
EXCURSÕES DISPONÍVEIS: Balneário Camboriú · Blumenau · Beto Carrero

45
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äåæ Escala Chegada Saída

Ter Recife 15:00 00:00

Qua Navegação -- --

Qui Salvador 08:00 17:00

Sex Navegação -- --

Sáb Búzios 10:00 15:00

Dom Santos 10:00 18:00

Embarque em Recife (Terça-feira)

Novembro (2014) ___________________________ 25

Embarque em Salvador (Quinta feira)

Novembro (2014) _________________________  27*

* 27 de novembro: Cruzeiro de 3 noites. Embarque em Salvador, fim em Santos

Santos

Recife

Búzios

Salvador

>

>

>

M�Z���]S���!�

Dia Escala Chegada Saída

Dom Santos 10:00 18:00

Seg Rio de Janeiro 09:00 19:00

Ter Ilha Grande 08:00 18:00

Qua Santos 10:00 18:00

Qui Rio de Janeiro 09:00 20:00

Embarque em Santos (Domingo)
Fim em Santos (Quarta-feira)

Novembro (2014) ___________________________ 30

Rio de Janeiro
Ilha Grande
Santos >

>

êëìíîïëðñ òî Côðïõîñ öð÷ðøùúðÀ SUA MANEIRA:
Sucos, água, café e chá estão incluídos durante as refeições principais

êëìíîïëðñ òî �ôðïõîñ öð÷ðøùúðÀ SUA MANEIRA:
Sucos, água, café e chá estão incluídos durante as refeições principais

5 noites a bordo do navio Zenith

3 noites a bordo do navio Zenith

Preços por pessoa por noite para os pacotes comprados com antecedência. 
Para mais informações veja paginas 7 e 9.

R$ 100R$ 66R$ 15

ýSCOLHA SUAS OPÇÕES DE BEBIDAS

Preços por pessoa por noite para os pacotes comprados com antecedência. 
Para mais informações veja paginas 7 e 9.

R$ 100R$ 66R$ 15

ýSCOLHA SUAS OPÇÕES DE BEBIDAS

Zenith



Santos

Itajaí
San Fco. do Sul > >
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äåæ Escala Chegada Saída

1º Santos -- 17:00

2º Itajaí 09:00 20:00

3º São Fco. do Sul 07:00 14:00

4º Santos 08:00 --

Embarque em Santos

Dezembro (2014) ___________  3, 6, 9, 12, 15, 18

Embarque em Itajaí

Dezembro (2014) _________ 4, 7, 10, 13, 16, 19*

M�Z���]S���!�Ilhabela
Santos

Ilha
Grande

êëìíîïëðñ òî �ôðïõîñ öð÷ðøùúðÀ SUA MANEIRA:
Sucos, água, café e chá estão incluídos durante as refeições principais

êëìíîïëðñ òî �ôðïõîñ öð÷ðøùúðÀ SUA MANEIRA:
Sucos, água, café e chá estão incluídos durante as refeições principais

3 noites a bordo do navio Zenith

3 noites a bordo do navio Zenith

Preços por pessoa por noite para os pacotes comprados com antecedência. 
Para mais informações veja paginas 7 e 9.

R$ 100R$ 66R$ 15

ýSCOLHA SUAS OPÇÕES DE BEBIDAS

Preços por pessoa por noite para os pacotes comprados com antecedência. 
Para mais informações veja paginas 7 e 9.

R$ 100R$ 66R$ 15

ýSCOLHA SUAS OPÇÕES DE BEBIDASäåæ Escala Chegada Saída

1º Santos -- 17:00

2º Ilhabela 08:00 17:00

3º Ilha Grande 08:00 17:00

4º Santos 08:00 --

Embarque em Santos

Dezembro (2014) __________________ 21, 24*, 27

Janeiro (2015) __________________________ 2, 5, 8

*19 de dezembro. Cruzeiro de 2 noites. Embarque em Itajaí, fim em Santos.

*24 de dezembro. Cruzeiro de Natal

>>

Zenith
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äåæ Escala Chegada Saída

Ter Santos -- 17:00

Qua Copacabana 18:00 01:00

Qui Ilhabela 12:00 18:00

Sex Santos 08:00 --

Embarque em Santos

Dezembro (2014) ___________________________ 30

Ilhabela
Santos

Copacabana

>

>

M�Z���]S���!�

Dia Escala Chegada Saída

2º Santos -- 19:00

3º Ilhabela 08:00 18:00

4º Búzios 09:00 20:00

5º Navegação -- --

6º Santos* 07:00 --

Embarque em Santos (todos os dias)

Janeiro (2015) ________ 11, 15, 19, 23, 27, 31**

Fevereiro (2015) _____________________________ 8

* Os horários em Santos vão variar de acordo com a data de saída.
** No dia 2 de fevereiro, o barco pára em Cabo Frio

Búzios
Ilhabela
Santos >>

êëìíîïëðñ òî �ôðïõîñ öð÷ðøùúðÀ SUA MANEIRA:
Sucos, água, café e chá estão incluídos durante as refeições principais

êëìíîïëðñ òî �ôðïõîñ öð÷ðøùúðÀ SUA MANEIRA:
Sucos, água, café e chá estão incluídos durante as refeições principais

3 noites a bordo do navio Zenith

4 noites a bordo do navio Zenith

Preços por pessoa por noite para os pacotes comprados com antecedência. 
Para mais informações veja paginas 7 e 9.

R$ 100R$ 66R$ 15

ýSCOLHA SUAS OPÇÕES DE BEBIDAS

Preços por pessoa por noite para os pacotes comprados com antecedência. 
Para mais informações veja paginas 7 e 9.

R$ 100R$ 66R$ 15

ýSCOLHA SUAS OPÇÕES DE BEBIDAS

Zenith
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äåæ Escala Chegada Saída

Qua Santos -- 19:00

Qui Paranagua 09:00 18:00

Sex Porto Belo 09:00 18:00

Sáb Navegação -- --

Dom Santos 07:00 --

Embarque em Santos (Quarta-feira)

Fevereiro (2015) _____________________________  4

Santos
Paranagua
Porto belo

>

>

M�Z���]S���!

Dia Escala Chegada Saída

Qui Santos -- 16:00

Sex Ilha Grande 08:00 18:00

Sáb Ilhabela 10:00 19:00

Dom Santos 07:00 17:00

Embarque em Santos (Quinta-feira)

Fevereiro (2015) ____________________________ 12

Ilha GrandeIlhabela
Santos

>

>

êëìíîïëðñ òî �ôðïõîñ öð÷ðøùúðÀ SUA MANEIRA:
Sucos, água, café e chá estão incluídos durante as refeições principais

êëìíîïëðñ òî �ôðïõîñ öð÷ðøùúðÀ SUA MANEIRA:
Sucos, água, café e chá estão incluídos durante as refeições principais

4 noites a bordo do navio Zenith

3 noites a bordo do navio Zenith

Preços por pessoa por noite para os pacotes comprados com antecedência. 
Para mais informações veja paginas 7 e 9.

R$ 100R$ 66R$ 15

ýSCOLHA SUAS OPÇÕES DE BEBIDAS

Preços por pessoa por noite para os pacotes comprados com antecedência. 
Para mais informações veja paginas 7 e 9.

R$ 100R$ 66R$ 15

ýSCOLHA SUAS OPÇÕES DE BEBIDAS

Zenith
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äåæ Escala Chegada Saída

Dom Santos -- 16:00

Seg Rio de Janeiro 09:00 --

Ter Rio de Janeiro -- 23:59

Qua Cabo Frio 09:00 18:00

Qui Navegaçao -- --

Sex Santos 07:00 19:00

Embarque em Santos

Fevereiro (2015) ____________________________ 15

Rio de Janeiro Cabo Frio
Santos

>

>

M�Z���]S���!�

Dia Escala Chegada Saída

1º Santos -- 17:00

2º Itajaí 10:00 19:00

3º Navegação -- --

4º Ilhabela 08:00 18:00

5º Santos 07:00 --

Embarque em Santos (Domingo)
Fevereiro (2015) ____________________  20, 24, 28
Março (2015) __________  4, 8, 12, 16, 20, 24, 28
Abril (2015) __________________________________  1

Embarque em Itajaí
Fevereiro (2015) ________________________ 21, 25
Março (2015) _______  1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29
Abril (2015) _________________________________ 2*

Itajaí

Ilhabela
Santos >>

êëìíîïëðñ òî Côðïõîñ öð÷ðøùúðÀ SUA MANEIRA:
Sucos, água, café e chá estão incluídos durante as refeições principais

êëìíîïëðñ òî �ôðïõîñ öð÷ðøùúðÀ SUA MANEIRA:
Sucos, água, café e chá estão incluídos durante as refeições principais

5 noites a bordo do navio Empress

4 noites a bordo do navio Empress

Preços por pessoa por noite para os pacotes comprados com antecedência. 
Para mais informações veja paginas 7 e 9.

R$ 100R$ 66R$ 15

ýSCOLHA SUAS OPÇÕES DE BEBIDAS

Preços por pessoa por noite para os pacotes comprados com antecedência. 
Para mais informações veja paginas 7 e 9.

R$ 100R$ 66R$ 15

ýSCOLHA SUAS OPÇÕES DE BEBIDAS

*2 de abril. Cruzeiro de 3 noites. Embarque em Itajaí, fim em Santos.

Zenith


