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Querido viajante, 
  seja bem-vindo a bordo!
Foi por volta de 1675 que a família Aponte deu início às suas tradições 
marítimas. Nestes 300 anos a nossa experiência não parou de crescer 
nem a nossa frota privada. Hoje sentimos muito orgulho de administrar 
a maior companhia particular de cruzeiros marítimos do mundo.

Atualmente, a nossa frota navega para além do Mediterrâneo, mas 
ainda levamos conosco aquele espírito aventureiro para onde quer que 
a gente vá. Esta não é uma das políticas da empresa, mas um estilo de 
vida que norteia tudo o que fazemos.

Assim que embarcam num cruzeiro MSC, os nossos hóspedes já 
percebem que são muito bem-vindos. E quando veem as inúmeras 
atividades e aventuras que oferecemos a bordo, as famílias, os casais e 
também os amigos já sabem que estão livres para fazer de tudo ou 
simplesmente relaxar.

A autenticidade é muito importante para nós, por isso a nossa tripulação 
é sempre honesta e sincera. Respeitamos a sua personalidade e as suas 
preferências individuais, porque um toque pessoal é sempre aquele algo 
a mais para você viver momentos inesquecíveis.

Como não poderia deixar de ser, a boa comida está na essência da nossa 
cultura. Quando adquirimos ingredientes muito frescos, é para darmos 
aos nossos chefs a possibilidade de elaborar, de acordo com as tradições, 
a mais fina culinária mediterrânea, muito apreciada em todo o mundo.

Acima de tudo, queremos que os nossos hóspedes desfrutem os mínimos
detalhes de sua estadia a bordo. Que se sintam o mais relaxados e à vontade 
possível. Que aproveitem aqueles momentos que tornam a vida tão especial 
e que se rendam a cada um deles. Porque nós acreditamos que a vida 
deveria ser medida em momentos, não em minutos.

No ano passado, 1,4 milhão de pessoas do mundo todo escolheram os 
nossos cruzeiros com o estilo mediterrâneo. Queremos que as experiências 
dessas pessoas permaneçam para sempre em suas lembranças.

Percorremos um longo caminho desde 1675; estamos orgulhosos com 
as coisas que planejamos e fazemos para atendê-lo de maneira especial.

Escolha viajar
com a MSC

ESCOLHa a aRTE MEDITERRÂNEa 
DE VIVER BEM
Viajar a bordo de um navio da MSC é vivenciar a 
arte que nasceu no coração do Mediterrâneo e do 
amor de uma família pelo mar. Uma arte expressa 
nos serviços impecáveis, que acompanharão você 
pelas rotas marítimas históricas rumo a novos 
descobrimentos. Prepare-se para o extraordinário, 
para a qualidade e variedade de alimentos frescos 
selecionados, porque tudo aqui se volta aos sabores 
autênticos do verdadeiro estilo de viver bem, 
conforme manda a tradição do Mediterrâneo!

ESCOLHa  a aRTE DE  VIaJaR 
EXPLORaNDO TODOS OS MaRES 
DO MUNDO
Liberte o viajante que existe dentro de você. 
Navegue por vários destinos da américa do Sul.  São 
cruzeiros planejados para proporcionar momentos 
inesquecíveis. Escolha um minicruzeiro ou um 
clássico de 6, 7 ou 8 noites e ainda permita-se cruzar 
os oceanos numa Grand  Voyage,  partindo da 
Europa até a américa do Sul.  a MSC Cruzeiros 
levará você aos destinos mais espetaculares do 
mundo, que se completam com as excursões 
conduzidas sob os cuidados de nossos guias 
turísticos especializados.

ESCOLHa  VIVER O SONHO DE UM 
NaVIO PROJETaDO PaRa VOCÊ
a frota da MSC Cruzeiros foi criada para tornar 
seus sonhos em realidade. Nossos modernos navios 
foram projetados para atender a todas as suas 
necessidades durante uma memorável experiência 
a bordo.  Não medimos nenhum esforço quando o 
assunto é fazer com que cada momento seu seja 
muito especial.  Você poderá desfrutar as amplas 
opções de restaurantes gourmet, as peças teatrais, 
os shows originais, as discotecas e encontrar muita 
diversão com a nossa equipe de entretenimento, 
além de fazer compras, ir aos cassinos, centros 
esportivos e Spa.  além de tudo isto, as crianças se 
encantarão com a enorme variedade de jogos e 
diversões planejadas para cada faixa etária. Venha 
descobrir as incontáveis opções que irão 
proporcionar férias sob medida para você e para a 
sua família.

3



não são os minutos nem as horas ou os dias que recordaremos de 

nossas férias, nos recordaremos dos momentos. da oportunidade de 

aproveitar os momentos ao lado das pessoas queridas, de fortalecer 

nosso relacionamento, de esquecer do resto do mundo e lembrar das 

coisas que são realmente importantes.
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          a vida deveria ser medida em
                                    momentos, não em minutos.

   o estilo
  MediterrÂneo
    de viver beM 



 a MODERNa fROTa MSC

todas as instalações mencionadas acima variam de navio para navio.
*locais presentes no navio MsC Preziosa. Para mais detalhes, consulte 
www.msccruzeiros.com.br 76

Conheça a grandeza 
                      e a Modernidade
          dos nossos navios 
as inovações da frota MsC concretizam 
                                        uma nova geração de navios.

seja muito bem-vindo a bordo da frota MsC.  apresentamos 
os navios MsC Preziosa, MsC Poesia e MsC lirica. Cada 
um com suas características e comodidades. 

o MsC Preziosa, com 138.000 toneladas e 333 metros de 
comprimento. Mais de 1.700 amplas suítes e cabines, 
inteiramente decoradas com conforto e elegância, a 
maioria com varanda. o MsC Poesia com 93.000 toneladas 
e 294 metros de comprimento, com mais de 1.250 
modernas suítes e cabines . o MsC lir ica com 
aproximadamente 69.000 toneladas com mais de 950 
confortáveis suítes e cabines.

todos os navios oferecem uma variada gastronomia 
mediterrânea e internacional preparada e servida com 
requinte e estilo em nossos diversos restaurantes, além do 
buffet aberto 20 horas por dia.

Entretenimento de primeiro mundo, simulador de Fórmula 1*, 
cinema 4d*, apresentações teatrais ao vivo, cassino e discoteca.

amplos espaços para prática de esportes e condicionamento 
físico, incluindo uma quadra poliesportiva, pista para 
caminhada e pista de boliche*.

Uma variedade de instalações para todos os tipos de 
diversões aquáticas*, piscina de borda infinita* e as 
hidromassagens que proporcionam uma visão espetacular 
do por do sol, além de uma moderníssima academia.

O MSC aurea SPa oferece uma série de 
tratamentos para relaxamento e revitalização.

O MSC Yacht Club*, um iate dentro do 
navio, que oferece exclusividade e 
privacidade em alto-mar. 

Consulte www.msccruzeiros.com.br/Navios



exPeriMente uM Padrão 
de serviços que Faz CoM 

que Cada dia seja inesqueCível
Cuidamos e prestamos atenção em cada detalhe 

para tornar cada momento mais especial.

 SERVIçOS a BORDO

seja recebido com uma calorosa recepção no embarque e 
conduzido por um concierge para encontrar a sua cabine. 
um membro de nossa tripulação irá prestar qualquer tipo 
de auxílio durante a sua estadia, a começar pela apresentação 
de todas as comodidades disponíveis na sua cabine.

Cabines impecáveis e inteiramente equipadas, com serviço 
de quar to 24 horas e com uma televisão interativa  
para você conhecer e reservar todos os serviços que 
oferecemos a bordo.

Conforto excepcional em todos os detalhes.  a arrumação 
de cada cabine é realizada duas vezes ao dia e toda a roupa 
de cama é 100% algodão da melhor qualidade.

Nossa equipe de tripulantes poliglota sempre estará à sua 
disposição para auxiliá-lo com qualquer assunto. Conte 
também com um atencioso concierge.

todos os dias a programação será entregue em sua cabine 
para que você não perca nenhuma das atividades que 
realizamos a bordo e nem as  nossas excursões terrestres.
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PROGRaME-SE COM aNTECEDÊNCIa, RESERVE OS PaCOTES DE BEBIDaS 
E aPROVEITE aS VaNTaGENS. VOCÊ DESfRUTaRá MUITO MaIS, PaGaNDO BEM MENOS.

Quer aproveitar a sua viagem sem deixar 
de experimentar cada serviço que o navio 
lhe proporciona? então, reserve os pacotes 
de bebidas com antecedência e aproveite 
as vantagens. São várias as opções: pacotes 
de vinho, pacote de cerveja, pacote de água, 
pacote de refrigerante e pacote Cheers.
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a culinária gourmet é primordial para a experiência MsC Cruzeiros. saboreie a qualidade e a variedade na hora 
do café da manhã, almoço e jantar, durante todos os dias. À noite no jantar, você pode desfrutar do sofisticado 
e excelente serviço no restaurante principal ou no ambiente informal da pizzaria e do nosso buffet aberto  
20 horas por dia. Chá da tarde, lanches e buffets da meia-noite estão também incluídos no preço. e não se 
esqueça do buffet de boas-vindas, coquetel do Comandante e a noite de gala.

aPreCie bons MoMentos  
saboreando a diversidade 

        da nossa Culinária 
em todos os restaurantes a bordo, nossos chefs 

só utilizam os mais finos ingredientes.

 GaSTRONOMIa

experimente uma das melhores pizzas 
e sorvetes a bordo de nossos navios.

1110
Consulte www.msccruzeiros.com.br/Gastronomia
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oferecemos diferentes opções de refeições:

Refeições gourmet requintadas, com pratos típicos do 
Mediterrâneo acompanhados de especialidades de cada 
região visitada durante o cruzeiro.

Muitas opções saudáveis  , entre elas o Wellness Corner, 
sempre disponível no buffet e que oferece diversas opções 
de frutas e de saladas, baseando-se no conceito das “cinco 
cores saudáveis”, e o menu deliciously healthy, 
especialmente elaborado todos os dias como opção de 
refeição que propõe  uma escolha por alimentos mais 
saudáveis e naturais.

Buffet de refeições, como o Carvery Corner, que oferece 
cortes nobres de carne, o ethic Corner, que serve pratos 
internacionais, o daily specials, o Children’s Corner  
com opções saudáveis para crianças, o takeaway area  
e a Mediterranean station com frios e queijos da  
melhor qualidade.

a Pizza e Bakery Corner, que serve vários sabores de 
pizzas, contando também com serviços de delivery a um 
pequeno custo adicional.

o fun Time Dinners, um espaço divertido, exclusivo para 
refeições das crianças, enquanto os pais curtem as suas 
próprias férias.

estamos muito satisfeitos em anunciar nossa 
nova parceria com a rede de restaurante 
Eataly, pois ela compartilha com a MsC a 
mesma abordagem em relação aos alimentos. 
eataly acredita que boa comida é mais que 
uma deliciosa refeição, é um modo de vida. 
É qualidade e diversidade, experiência e 
conhecimento, descoberta e partilha. eataly 
não mede esforços para garantir que tudo 
seja natural, autêntico.



    revitalize o CorPo e a
                 Mente e sinta-se beM

    relaxe e descanse nas suntuosas
                              instalações do nosso MsC aurea sPa.

  MSC aUREa SPa

todas as instalações mencionadas acima variam de navio para navio. 

o luxuoso MsC aurea sPa é um santuário 
de tranquilidade a bordo de nossa frota, com 
espaços que variam de 800 m2 a 1.700 m2.   
veja os nossos destaques:

Desfrute uma variedade de tratamentos rejuvenescedores 
para massagear o seu ego, incluindo aromaterapia, 
massagens balinesas,  tratamentos facial e corporal e uma 
área termal. 
 
Uma equipe de massagistas experientes, manicures, 
pedicures, cabeleireiros, instrutores de ioga e personal 
trainers estarão à sua inteira disposição.
 
O MSC Preziosa aurea SPa dá acesso a uma série de 
instalações para a revitalização, como sauna, banhos a vapor, 
um tepidário para aquecer e relaxar os seus músculos e um 
frigidário com uma cachoeira gelada e névoa fria revigorante. 
dispõe também de uma harmony suite, uma área exclusiva 
e privativa onde há uma série de tratamentos que 
proporcionam uma profunda sensação de rejuvenescimento.  
 
uma academia moderníssima, inteiramente equipada, para 
que você mantenha a boa forma, localizada ao lado do  
MsC aurea sPa em todos os nossos navios.

Consulte www.msccruzeiros.com.br/Spa-Fitness
12 13



a bordo você encontrará uma grande variedade de atividades e áreas especiais que tornarão a sua viagem 
inesquecível.  os melhores momentos são vividos em boa companhia, esse é o verdadeiro estilo mediterrâneo 
de viver bem. durante o dia, as atividades são organizadas para toda a família: brincadeiras para crianças no 
miniclube, jogos, gincanas, torneios, festas à fantasia, aulas de dança e muito mais. aproveite as instalações 
esportivas: tênis, basquete, toboágua e minigolfe. desfrute uma grande área com piscinas e hidromassagens.  
e, ainda, relaxe no Top 18 Solarium (custo adicional), um magnífico local privativo com serviço de sPa, no navio 
MsC Preziosa.

diversão, alegria 
e Puro lazer eM 

agradável CoMPanhia 
          divir ta-se com uma série de atividades 

para todas as idades durante o dia e a noite.

 ENTRETENIMENTO

todas as instalações mencionadas acima variam de navio para navio.
*locais presentes no navio MsC Preziosa. Para mais detalhes, consulte 
www.msccruzeiros.com.br
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Consulte www.msccruzeiros.com.br/Diversao

15

todas as noites, não perca as belíssimas apresentações teatrais, 
além de espetáculos circenses, musicais e peças mundialmente 
famosas. espaçoso teatro com até 1.600 poltronas em cada 
embarcação, apresentando grandes produções no estilo 
broadway todos os dias da semana.

Entretenimento noturno com muita sofisticação. É só 
escolher entre concurso de dança, festas temáticas ou luxuosas 
recepções onde o brilho e os coquetéis são elementos 
predominantes. se preferir, dance a noite toda na elegante 
disco ao som de músicas famosas mixadas por nossos djs ou 
curta um glamoroso cassino que fica aberto a noite toda.

Diversão digital de vanguarda, com simulador de F1* e  
cinema 4d* de tirar o fôlego.
 
Pistas de miniboliche*, onde as crianças demonstram todas 
as suas habilidades jogando com pequenas bolas.
 
especialmente para crianças e adolescentes temos quatro 
diferentes clubes: Kids, Juniors, Young e Teens, com muita 
diversão supervisionada, atividades de aprendizagem, esportes 
e muito entretenimento todos os dias, das 9h até 23h. 
 
seja qual for a maneira de se divertir, a bordo você a encontrará.



a MsC Cruzeiros tem pacotes exclusivos para     
          comemorações a bordo, com a família e os amigos.

 OCaSIõES ESPECIaIS a BORDO
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 a Festa dos seus sonhos
           eM uMa viageM inesqueCível  
CoM a MsC Cruzeiros

 Consulte www.msccruzeiros.com.br/Ocasioes_Especiais

Comemorar em navio é uma proposta nova e original que 
pode ser a forma perfeita para celebrar uma data especial 
em um belo cenário, repleto de estilo e conforto, tornando 
um momento importante ainda mais inesquecível. 

a MsC Cruzeiros oferece opções repletas de glamour e 
alegria para comemorar aniversários de debutantes, lua de 
mel, casamento simbólico, noivado, renovação de votos e 
formaturas a bordo dos modernos e luxuosos transatlânticos.

se você deseja comemorar uma cerimônia romântica a 
bordo, muito mais do que planejar uma viagem, ficaremos 
felizes em participar desse momento. são três diferentes 
pacotes de cerimônias românticas que estão disponíveis em 
todos os destinos: Silver, Gold e Platinum.

no caso das debutantes, no tradicional momento da valsa, 
elas dançam com um oficial do navio. Comemore em 
companhia dos amigos e familiares, torne a sua recepção 
ainda mais alegre, divertida e alto-astral, levando todos para 
alto-mar. a MsC Cruzeiros oferece duas opções de pacotes 
para esse aniversário tão marcante na vida das garotas: 
Classic e Deluxe.

você poderá planejar sua festa de forma personalizada.  
É possível escolher as músicas de sua preferência para o 
evento, que é realizado em um grande salão reservado e 
decorado.  a comemoração pode contar com bolo, coquetel 
com espumante, drinks alcoólicos e não alcoólicos, petit-fours, 
buquês de flores naturais, serviço de fotos, cer tificado 
simbólico da cerimônia assinado pelo comandante do navio, 
além de outros detalhes que tornam uma festa a bordo 
inesquecível.  alguns pacotes incluem tratamento de luxo 
na cabine na noite da chegada e até mesmo a opção de uma 
sessão de beleza com direito a corte de cabelo e manicure, 
além de café da manhã exclusivo na suíte, no dia seguinte.

embarque neste mundo de comemorações!



banheiro com mármore, tv widescreen, minibar  
e muito mais.

 O complexo The One Pool oferece aos hóspedes 
do MsC yacht Club a sua própria piscina, 
hidromassagem, solarium e um bar.

o elegante e íntimo Top Sail Lounge está 
disponível 24 horas.

 utilizando o elevador privativo, você terá acesso à 
área termal do luxuoso MSC aurea SPa, onde há 
salas de massagem e de tratamento.

a qualquer momento do dia ou da noite, a equipe 
da Recepção Concierge estará à disposição para 
atender a qualquer solicitação, desde check-in e 
check-out prioritários até excursões personalizadas.

seja bem-vindo ao MsC yacht Club.  você e a sua família podem desfrutar todo o luxo que um clube privativo 
tem a oferecer, com um mundo de comodidades, sem deixar de aproveitar todas as demais dependências 
do navio: MsC Preziosa.

Faça Parte desse universo de luxo     
e exClusividade no Mais 

alto Padrão de exCelênCia
MsC yacht Club, um iate exclusivo dentro de um navio.

 MSC YaCHT CLUB

Tudo está incluso nas refeições em restaurantes exclusivos 
do MsC yacht Club e não há necessidade de fazer reservas.  
assim você poderá fazer as suas refeições a qualquer hora.

todos os refrigerantes, sucos, coquetéis, cervejas, vinhos e 
destilados (exceto Premium brands) adquiridos nas 
dependências do MsC yacht Club, assim como os disponíveis 
no minibar de sua suíte, são oferecidos sem custo adicional.

O serviço de mordomo 24 horas fica à disposição para 
atender a todas as suas necessidades. o seu mordomo 
poderá lhe ajudar a fazer e desfazer suas malas, servir 
refrescos em sua suíte e entregar o jornal de sua preferência 
todos os dias, mesmo enquanto navega em alto-mar.

 em sua luxuosa suíte decorada por conceituados designers 
você encontrará colchões de espuma, com lençóis do 
melhor algodão egípcio, variado menu de travesseiros, 

1918
Consulte www.mscyachtclub.com.br



SUíTE (Somente no MSC PREZIOSa)

SUíTE

CaBINE EXTERNa COM VaRaNDa

CaBINE EXTERNa COM VISTa 
PaRa O MaR 

INTERNa

CONHEça aS SUíTES MSC YaCHT CLUB a BORDO DO MSC PREZIOSa
Cada uma de nossas magníficas suítes oferece: tv interativa em aparelho lCd, minibar como cortesia e 
cofre privativo, conexão com a internet (mediante pagamento de taxa), colchão ergonômico Myform 
Memory, menu de travesseiros dorelan, lençóis e roupões de banho em algodão egípcio exclusivos da 
Mascioni itália, banheiro com mármore, banheira e chuveiro, kit para engraxar sapatos com sacola de tecido 

para guardá-los e chocolates exclusivos.

MsC Preziosa  |  MsC divina  |  MsC sPlendida  |  MsC Fantasia
 aCOMODaçõES

*dentro da mesma categoria de cabine poderá haver variação de tamanho, disposição e mobília em relação 
àquelas apresentadas. a variação de tamanhos inclui cabines standard e para deficientes (que são maiores).

* a variação de tamanhos inclui cabines standard e para deficientes (que são maiores). a bordo do MsC Preziosa existem somente 2 cabines 
que podem ser conjugadas (12.002 e 12.004). e, quando conjugadas, cria-se uma única sala de estar com aproximadamente 90 m2.  
dentro da mesma categoria de cabine poderá haver variação de tamanho, disposição e mobília em relação àquelas apresentadas.

MsC Preziosa  |  MsC divina  |  MsC sPlendida  |  MsC Fantasia

nós garantimos o alto padrão
de conforto em todas as cabines.

ROYaL SUíTE
as suítes têm camas de solteiro que podem ser convertidas 
em uma cama de casal (mediante solicitação), ar-condicionado, 
amplo armário, banheiro com banheira, tv interativa, telefone, 
conexão com a internet (mediante taxa), minibar e cofre.  
deck 16: com área de aproximadamente 36 m2; com varanda 
de 16 m2. este tipo de acomodação está disponível somente 
para a experiência MSC Yacht Club.

SUíTE EXECUTIVa  
E faMILIaR

as suítes têm camas de solteiro que podem ser convertidas 
em uma cama de casal (mediante solicitação), ar-condicionado, 
amplo armário, banheiro com banheira, tv interativa, 
telefone, conexão com a internet (mediante taxa), minibar 
e cofre. deck 12: com área de aproximadamente 41 m2 a  
53 m2, com janela panorâmica vedada. este tipo de acomodação 
está disponível somente para a experiência MSC Yacht Club.

SUíTE DE LUXE
as suítes têm camas de solteiro que podem ser convertidas 
em uma cama de casal (mediante solicitação), ar-condicionado, 
amplo armário, banheiro com banheira, tv interativa, 
telefone, conexão com a internet (mediante taxa), minibar 
e cofre. decks 15 e 16: com área de aproximadamente  
26 m2 a 39 m2*; com varanda. este tipo de acomodação está 
disponível somente para a experiência MSC Yacht Club.
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esColha a aCoModação
                   Mais Conveniente 
       Pra voCê e sua FaMília

o MsC Preziosa oferece uma grande variedade de suítes, 
algumas com varanda e outra com vista panorâmica. têm 
camas de solteiro que podem ser convertidas em uma 
cama de casal (mediante solicitação), ar-condicionado, amplo 
armário, banheiro com banheira, tv interativa, telefone, 
conexão com a internet (custo adicional), minibar e cofre. 
área aproximada de 21 m2 a 47 m2. este tipo de acomodação 
está disponíveis para a experiência aurea.

as suítes têm camas de solteiro que podem ser convertidas 
em uma cama de casal (mediante solicitação), ar-condicionado, 
amplo armário, banheiro com banheira, tv interativa, telefone, 
conexão com a internet (custo adicional), minibar e cofre.  
o MsC Poesia oferece suítes com varandas com área 
aproximada de 31 m2* disponíveis na experiência aurea 
e o MsC lirica oferece suítes com varandas com área 
aproximada de 27 m2* e acomodações  disponíveis nas 
experiências fantastica e aurea.

as cabines têm camas de solteiro que podem ser convertidas 
em uma cama de casal (mediante  solicitação), ar-condicionado, 
amplo armário,  banheiro com chuveiro, tv interativa, telefone,  
conexão com a internet (custo adicional), minibar  e cofre.   
no MsC Preziosa com área aproximada de 13 m2 a 
24 m2*,  no MsC Poesia com  área aproximada de  
13 m2 a 20 m2* e no MsC lirica com área aproximada de  
13 m2* a 21 m2*. estes tipos de acomodações estão 
disponíveis nas experiências Bella e fantastica.

as cabines têm camas de solteiro que podem ser convertidas 
em uma cama de casal (mediante solicitação), ar-condicionado, 
amplo armário, banheiro com banheira, tv interativa, telefone, 
conexão com a internet (custo adicional), minibar e cofre.   
no MsC Preziosa com área aproximada de 33 m2* 
e no MsC Poesia com área aproximada de 17 m2* a  
39 m2*. estes tipos de acomodações estão disponíveis nas 
experiências Bella, fantastica e aurea.

as cabines têm camas de solteiro que podem 
ser conver tidas em uma cama de casal (mediante 
solicitação), ar-condicionado, amplo armário, banheiro 
com chuveiro, tv interativa, telefone , conexão 
com a internet (custo adicional), minibar e cofre.  
no MsC Preziosa com área aproximada de 12 m2 a  
29 m2*, no MsC Poesia área aproximada de 16 m2 
a 17 m2* e no MsC lirica com área aproximada  
de 13 m2*. estes tipos de acomodações estão disponíveis 
nas experiências Bella e fantastica.



 RESERVE O SEU LUGaR NaS MELHORES EXCURSõES E COM OS MELHORES PREçOS, 
GaRaNTINDO MaIS TEMPO PaRa DESfRUTaR O SEU CRUZEIRO! CONSULTE 
O SEU aGENTE DE VIaGENS OU VIS ITE  WWW.MSCCRUZEIROS.COM.bR ,  
ONDE VOCÊ ENCONTRaRá TODOS OS DETaLHES DaS NOSSaS PRINCIPaIS EXCURSõES.

UMa DaS MaIORES aTRaçõES DE UM CRUZEIRO É a CHaNCE DE DESCOBRIR NOVOS E faSCINaNTES LUGaRES  
COM TODO O CONfORTO E ESTILO. POR QUE NãO aPROVEITaR OS NOSSOS PaCOTES DE EXCURSõES  
“EXPLORER fORMULa” DURaNTE SUaS fÉRIaS? aS MELHORES EXCURSõES COM PREçOS COMPETITIVOS!

reserve as excursões da MsC Cruzeiros e tenha em suas 
mãos um mundo de descobertas, vantagens e novidades!

VaNTaGENS › só a MsC Cruzeiros oferece a facilidade 
e a vantagem de reservar as excursões com antecedência 
e parcelar o pagamento junto com a cabine.

SEGURaNça › serviço contratado antecipadamente sem 
a necessidade de negociar ou desembarcar e não encontrar 
transporte disponível nos portos de escala.

CONVENIÊNCIa › o horário de partida das excursões 
coincide com o de chegada dos navios aos por tos, 
possibilitando a realização de mais de uma excursão por 
destino visitado, com o aproveitamento máximo do tempo 
de escala em cada cidade.

QUaLIDaDE › veículos novos, modernos e confortáveis, 
conduzidos por profissionais altamente qualificados.

VaRIEDaDE › Programa de excursões para todos os gostos 
e idades: com ou sem ingressos, com ou sem caminhada, de 
ônibus, jipe, van, escuna, lancha ou serviço privativo.

TRaNQUILIDaDE › estrutura totalmente organizada para 
você e sua família. garantia de transporte para qualquer 
excursão e pontualidade no retorno ao navio.

SERVIçO PRIVaTIVO › você também conta com a opção 
de criar o seu próprio passeio e desfrutar seu dia com um 
veículo e motorista, à disposição, esperando você e sua 
família em quase todos os portos de escala.

enContre a exCursão
  PerFeita Para Cada destino

      Faça seu cruzeiro ser inesquecível 
                                  tanto no mar quanto em terra.

a MsC Cruzeiros conta com diversas excursões especialmente preparadas para oferecer a você, nosso hóspede, 
a oportunidade de conhecer os principais pontos turísticos e os segredos de cada destino. as excursões compradas 
com antecedência ajudam a economizar tempo e desfrutar adequadamente as cidades com o melhor que cada 
uma delas tem a oferecer, além de serem programadas de acordo com os horários das refeições a bordo.  
uma experiência única e a garantia da qualidade do serviço tanto a bordo quanto em terra. 

 CaRING fOR THE WORLD EXCURSõES E PaSSEIOS
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PUNTA DEL ESTE

SALVADOR

FLORIANóPOLIS



SANTOS

BÚZIOS
ILHA GRANDE

SALVADOR

Brasil

Oceano Atlântico
SANTOS

BÚZIOS
ILHA GRANDE

SALVADOR 

Brasil

Oceano Atlântico

MSC pREZIOSa | 2014/2015 7
NOITES

24 2524

SANTOS

BÚZIOS
ILHA GRANDE

Brasil

Oceano Atlântico

SANTOS

BÚZIOS

ILHABELA

Brasil

Oceano Atlântico

DIa PORTO CHEGaDa SaíDa

1 SaNTOS - 19:00
2 Navegando - -
3 búzios 06:00 18:00
4 ilha grande, angra dos reis 08:00 18:00
5 SaNTOS 06:00 -

DIa PORTO CHEGaDa SaíDa

02/01/15 Sex SaNTOS - 18:00
03/01/15 sáb ilhabela 09:00 19:00
04/01/15 dom búzios 09:00 17:00
05/01/15 Seg SaNTOS 07:30 -

BRaSIL BRaSIL

MSC pREZIOSa | 2014/2015 4
NOITES MSC pREZIOSa | 2015 3

NOITES

PRaIaS TROPICaIS PRaIaS TROPICaIS

SaíDaS: SaNTOS

noveMbro  27 Fevereiro  8

dezeMbro  1  5 Março  1  8

SaíDa: SaNTOS

janeiro  2

SANTOS

BÚZIOS

ILHABELA

Brasil

Oceano Atlântico

DIa PORTO CHEGaDa SaíDa

1 SaNTOS - 19:00
2 búzios 10:30 19:30
3 ilhabela 08:00 19:00
4 SaNTOS 06:00 -

BRaSIL

MSC pREZIOSa | 2014/2015 3
NOITES

PRaIaS TROPICaIS

SaíDaS: SaNTOS

dezeMbro 9 Março  5  12

Fevereiro  12

DIa PORTO CHEGaDa SaíDa

05/01/15 Seg SaNTOS - 19:00
06/01/15 ter búzios 10:30 19:30
07/01/15 qua Navegando - -
08/01/15 qui salvador 08:00 17:00
09/01/15 sex Navegando - -
10/01/15 sáb ilha grande, angra dos reis 10:00 19:00
11/01/15 Dom SaNTOS 06:00 -

BRaSIL

MSC pREZIOSa | 2015 6
NOITES

NORDESTE

SaíDa: SaNTOS

janeiro 5

SaíDa: SaNTOS

dezeMbro 26  

SaíDa: SaNTOS

Fevereiro 15  

SaíDaS: SaNTOS

dezeMbro 12  19 Fevereiro  1*  22**

janeiro  11  18  25

SANTOS

BÚZIOSILHA GRANDE

COPACABANA

SALVADOR

Brasil

Oceano Atlântico

DIa PORTO CHEGaDa SaíDa

26/12/14 Sex SaNTOS - 18:00
27/12/14 sáb Navegando - -
28/12/14 dom salvador 17:00 -
29/12/14 seg salvador - 18:00
30/12/14 ter Navegando - -
31/12/14 qua búzios 08:00 17:00
31/12/14 qua Copacabana* 22:30 -
01/01/15 qui Copacabana - 02:00
01/01/15 qui ilha grande, angra dos reis 10:00 19:00
02/01/15 Sex SaNTOS 07:30 -

DIa PORTO CHEGaDa SaíDa

15/02/15 Dom SaNTOS - 18:00
16/02/15 seg Navegando - -
17/02/15 ter salvador 17:00 -
18/02/15 qua salvador - 18:00
19/02/15 qui Navegando - -
20/02/15 sex búzios 09:00 19:00
21/02/15 sáb ilha grande, angra dos reis 09:00 19:00
22/02/15 Dom SaNTOS 07:30 -

BRaSIL BRaSIL

SANTOS

BÚZIOSILHA GRANDE

SALVADOR

ILHÉUS

Brasil

Oceano Atlântico

BRaSIL

DIa PORTO CHEGaDa SaíDa

1 SaNTOS - 19:00
2 búzios 10:30 19:30
3 Navegando - -
4 salvador 08:00 23:30
5 ilhéus 08:00 17:00
6 Navegando - -
7 ilha grande, angra dos reis 09:00 19:00
8 SaNTOS 06:00 -

MSC pREZIOSa | 2014 7
NOITES

MSC pREZIOSa | 2015 7
NOITES

NORDESTE NORDESTE NORDESTE

aMÉRICa DO SUL aMÉRICa DO SUL

BúzIOS

Consulte outros itinerários, saídas, tariFas e ProMoções: WWW.MSCCRUZEIROS.COM.bR/DESTINOS 25

*Parada técnica para assistir à queima de fogos. escala sujeita às        
 condições climáticas.

*Cruzeiro temático qualidade de vida
**Cruzeiro temático Mar e ação

NaTal
19/12/14

RévEIllON
26/12/14

CaRNaval
15/02/15



26 2726 2726

SANTOS

PUNTA DEL ESTE

MONTEVIDÉUBUENOS 
AIRES

Brasil

Uruguai

Argentina

Oceano Atlântico

BRaSIL › URUGUaI › aRGENTINa

MSC pOESIa | 2014/2015 7
NOITES

RUMO aO PRaTa

SaíDaS: SaNTOS

dezeMbro 6  13  20  27 Fevereiro  7*  14  28  

janeiro  3  10  17  31 Março  7  14  21**

RIO DE JANEIRO BÚZIOS

UBATUBA
SANTOS

Brasil

Oceano Atlântico

DIa PORTO CHEGaDa SaíDa

28/11/14 Sex SaNTOS - 17:00
29/11/14 Sáb RIO DE JaNEIRO 08:00 17:00
30/11/14 dom búzios 08:00 19:00
01/12/14 seg ubatuba 09:00 19:00
02/12/14 Ter RIO DE JaNEIRO 08:00 -

BRaSIL

MSC lIRICa | 2014 4
NOITES

PRaIaS TROPICaIS

SaíDaS: Embarque em SaNTOS e RIO DE JaNEIRO e desembarque no RIO DE JaNEIRO

noveMbro  28  29

SaíDa: SaNTOS

noveMbro 18  

SANTOS

BÚZIOS
ILHA GRANDE

Brasil

Oceano Atlântico

DIa PORTO CHEGaDa SaíDa

18/11/14 Ter SaNTOS - 17:00
19/11/14 qua Navegando - -
20/11/14 qui búzios 08:00 19:00
21/11/14 sex ilha grande, angra dos reis 08:00 19:00
22/11/14 Sáb SaNTOS 08:00 -

BRaSIL

MSC lIRICa | 2014 4
NOITES

PRaIaS TROPICaIS

aMÉRICa DO SUL aMÉRICa DO SUL

DIa PORTO CHEGaDa SaíDa

1 Sáb SaNTOS - 17:00
2 dom Navegando - -
3 seg Punta del este, uruguai 12:00 19:00
4 ter buenos aires, argentina 09:00 -
5 qua buenos aires, argentina - 17:00
6 qui Montevidéu, uruguai 07:00 13:00
7 sex Navegando - -
8 Sáb SaNTOS 09:00 -

MSC lIRICa | 2014 3
NOITES

SaíDaS: SaNTOS

noveMbro 15  22  25  

BRaSIL

PRaIaS TROPICaIS

DIa PORTO CHEGaDa SaíDa

1 SaNTOS - 17:00
2 búzios 10:30 18:30
3 ilhabela 09:00 19:00
4 SaNTOS 08:00 -

SANTOS

PUNTA DEL ESTE

MONTEVIDÉUBUENOS 
AIRES

Brasil

Uruguai

Argentina

Oceano Atlântico

BRaSIL › URUGUaI › aRGENTINa

MSC pOESIa | 2015 7
NOITES

RUMO aO PRaTa

SaíDaS: SaNTOS

janeiro 24  Fevereiro  21  

DIa PORTO CHEGaDa SaíDa

1 Sáb SaNTOS - 17:30
2 dom Navegando - -
3 seg Montevidéu, uruguai 14:30 19:30
4 ter buenos aires, argentina 09:00 -
5 qua buenos aires, argentina - 17:00
6 qui Punta del este, uruguai 08:30 15:00
7 sex Navegando - -
8 Sáb SaNTOS 09:30 -

BUENOS AIRES

Consulte outros itinerários, saídas, tariFas e ProMoções: WWW.MSCCRUZEIROS.COM.bR/DESTINOS 27

SANTOS

BÚZIOS

ILHABELA

Brasil

Oceano Atlântico

NaTal
20/12/14

RévEIllON
27/12/14

ILhA GRANDE

CaRNaval
14/02/15

*Cruzeiro temático baila CoMigo
**Cruzeiro temático beleza seM Fronteiras

RIO DE JANEIRO

UBATUBA

ILHA GRANDE 

Brasil

Oceano Atlântico

DIa PORTO CHEGaDa SaíDa

02/12/14 Ter RIO DE JaNEIRO - 17:00
03/12/14 qua Navegando - -
04/12/14 qui ubatuba 08:00 18:00
05/12/14 sex ilha grande, angra dos reis 08:00 20:00
06/12/14 Sáb RIO DE JaNEIRO 08:00 -

BRaSIL

MSC lIRICa | 2014 4
NOITES

PRaIaS TROPICaIS

SaíDa: RIO DE JaNEIRO

dezeMbro  2



28 2928 2928 2928

SaíDa: RIO DE JaNEIRO

Fevereiro 8  

SALVADOR 

RIO DE JANEIRO

ILHÉUS

BÚZIOS

Brasil

Oceano Atlântico

BRaSIL

MSC lIRICa | 2015 6
NOITES

NORDESTE

aMÉRICa DO SUL aMÉRICa DO SUL

BUENOS AIRES

SaíDaS: RIO DE JaNEIRO

dezeMbro 6  janeiro 3  17  31  

RIO DE JANEIRO

BUENOS AIRES
PUNTA DEL ESTE

ILHABELA

Brasil

Uruguai

Argentina

Oceano Atlântico

DIa PORTO CHEGaDa SaíDa

1 Sáb RIO DE JaNEIRO - 17:00
2 dom ilhabela 08:00 13:00
3 seg Navegando - -
4 ter Punta del este, uruguai 13:30 19:30
5 qua buenos aires, argentina 10:00 -
6 qui buenos aires, argentina - 13:00
7 sex Navegando - -
8 sáb Navegando - -
9 Dom RIO DE JaNEIRO 09:00 -

BRaSIL › URUGUaI › aRGENTINa

MSC lIRICa | 2014/2015 8
NOITES

RUMO aO PRaTa

SaíDaS: RIO DE JaNEIRO

dezeMbro 14  Fevereiro 21  

janeiro 11  25  Março 7  

SALVADOR 

RIO DE JANEIRO

ILHÉUS

BÚZIOS

Brasil

Oceano Atlântico

DIa PORTO CHEGaDa SaíDa

1 RIO DE JaNEIRO - 17:00
2 Navegando - -
3 salvador 13:00 20:00
4 ilhéus 08:00 18:00
5 Navegando - -
6 búzios 09:00 18:00
7 RIO DE JaNEIRO 08:00 -

BRaSIL

MSC lIRICa | 2014/2015 6
NOITES

NORDESTE

DIa PORTO CHEGaDa SaíDa

08/02/15 Dom RIO DE JaNEIRO - 17:00
09/02/15 seg búzios 08:00 18:00
10/02/15 ter Navegando - -
11/02/15 qua ilhéus 09:00 18:00
12/02/15 qui salvador 08:00 14:00
13/02/15 sex Navegando - -
14/02/15 Sáb RIO DE JaNEIRO 10:00 -

29Consulte outros itinerários, saídas, tariFas e ProMoções: WWW.MSCCRUZEIROS.COM.bR/DESTINOS

SALVADOR

RIO DE JANEIRO
COPACABANA

ILHABELA

CABO FRIO

Brasil

Oceano Atlântico

BRaSIL

MSC lIRICa | 2014 7 
NOITES

NORDESTE

SaíDa: RIO DE JaNEIRO

dezeMbro 27  

DIa PORTO CHEGaDa SaíDa

27/12/14 Sáb RIO DE JaNEIRO - 08:00
28/12/14 dom Navegando - -
29/12/14 seg salvador 13:00 20:00
30/12/14 ter Navegando - -
31/12/14 qua Cabo Frio 12:00 18:00
31/12/14 qua Copacabana* 23:00 -
01/01/15 qui Copacabana - 02:00
02/01/15 sex ilhabela 08:00 18:00
03/01/15 Sáb RIO DE JaNEIRO 08:00 -

*Parada técnica para assistir à queima de fogos. escala sujeita às        
 condições climáticas.

RévEIllON
27/12/14

SaíDa: RIO DE JaNEIRO

dezeMbro 20  

SALVADOR 

RIO DE JANEIRO

ILHÉUS

BÚZIOS

Brasil

Oceano Atlântico

ILHA GRANDE 

DIa PORTO CHEGaDa SaíDa

20/12/14 Sáb RIO DE JaNEIRO - 17:00
21/12/14 dom ilha grande, angra dos reis 08:00 14:00
22/12/14 seg Navegando - -
23/12/14 ter salvador 13:00 23:00
24/12/14 qua ilhéus 09:00 17:00
25/12/14 qui Navegando - -
26/12/14 sex búzios 09:00 18:00
27/12/14 Sáb RIO DE JaNEIRO 08:00 -

BRaSIL

MSC lIRICa | 2014 7
NOITES

NORDESTE

NaTal
20/12/14

SaíDa: RIO DE JaNEIRO

Fevereiro 14  

DIa PORTO CHEGaDa SaíDa

14/02/15 Sáb RIO DE JaNEIRO - 17:00
15/02/15 dom Navegando - -
16/02/15 seg salvador 14:00
17/02/15 ter salvador - 19:00
18/02/15 qua ilhéus 08:00 18:00
19/02/15 qui Navegando - -
20/02/15 sex Cabo Frio 10:00 19:00
21/02/15 Sáb RIO DE JaNEIRO 08:00 -

BRaSIL

MSC lIRICa | 2015 7
NOITES

NORDESTE

SALVADOR 

RIO DE JANEIRO

ILHÉUS

CABO FRIO

Brasil

Oceano Atlântico

CaRNaval
14/02/15

SALVADOR



30 3130 3130 3130

aMÉRICa DO SUL GRaND VOYaGES

PORTUGAL

SaíDa: VENEZa

noveMbro 8  

SALVADOR 

RIO DE JANEIRO

SANTOS

Europa

América 
do Sul

SANTA CRUZ DE TENERIFE

FUNCHAL

(I. Canárias)

(I.Madeira)

LISBOA

VALLETTA

VENEZA
BARCELONA

Oceano Atlântico

DIa PORTO CHEGaDa SaíDa

08/11/14 Sáb VENEZa, Itália - 17:00
09/11/14 dom Navegando - -
10/11/14 seg valletta, Malta 08:00 18:00
11/11/14 ter Navegando - -
12/11/14 qua barcelona, espanha 08:00 16:00
13/11/14 qui Navegando - -
14/11/14 sex lisboa, Cascais/Portugal 10:30 18:30
15/11/14 sáb Navegando - -
16/11/14 dom Funchal, i.Madeira/Portugal 08:00 17:00
17/11/14 seg santa Cruz de tenerife, i. Canárias/espanha 09:00 17:00
18/11/14 ter Navegando - -
19/11/14 qua Navegando - -
20/11/14 qui Navegando - -
21/11/14 sex Navegando - -
22/11/14 sáb Navegando - -
23/11/14 dom Navegando - -
24/11/14 seg salvador 09:00 18:00
25/11/14 ter Navegando - -
26/11/14 qua rio de janeiro 08:00 18:00
27/11/14 Qui SaNTOS 07:00 -

DIa PORTO CHEGaDa SaíDa

15/03/15 Dom SaNTOS - 18:00
16/03/15 seg rio de janeiro 08:00 18:00
17/03/15 ter Navegando - -
18/03/15 qua salvador 09:00 17:00
19/03/15 qui Navegando - -
20/03/15 sex Fortaleza 09:00 17:00
21/03/15 sáb Navegando - -
22/03/15 dom Navegando - -
23/03/15 seg Navegando - -
24/03/15 ter Navegando - -
25/03/15 qua santa Cruz de tenerife, i. Canárias/espanha 13:00 20:00
26/03/15 qui arrecife de lanzarote, i. Canárias/espanha 08:00 16:00
27/03/15 sex Funchal, i.Madeira/Portugal 09:00 18:00
28/03/15 sáb Navegando - -
29/03/15 dom Casablanca, Marrakesh/Marrocos 07:00 21:00
30/03/15 seg Cádiz, sevilha/espanha 10:00 18:00
31/03/15 ter Málaga, espanha 08:00 17:00
01/04/15 qua valência, espanha 13:00 19:00
02/04/15 qui Palma de Mallorca, i. baleares/espanha 08:00 18:00
03/04/15 sex ajaccio, Córsega/França 13:00 19:00
04/04/15 Sáb GÊNOVa, Itália 08:00 -

ITáLIa › MaLTa › ESPaNHa › PORTUGaL › BRaSIL

MSC pREZIOSa | 2014 19
NOITES

RUMO aO BRaSIL

SaíDa: SaNTOS

Março 15  

SALVADOR 

FORTALEZA

RIO DE JANEIRO

SANTOS

Europa

América 
do Sul

CÁDIZ
FUNCHAL

(I. Canárias)

(I.Madeira)

MÁLAGA
VALÊNCIA

GÊNOVA

PALMA DE MAIORCA
AJACCIO

CASABLANCA

Oceano Atlântico

ARRECIFE DE LANZAROTE
SANTA CRUZ DO TENERIFE

BRaSIL › ESPaNHa › PORTUGaL › MaRROCOS › fRaNça › ITáLIa

MSC pREZIOSa | 2015 20
NOITES

RUMO À ITáLIa

Consulte outros itinerários, saídas, tariFas e ProMoções: WWW.MSCCRUZEIROS.COM.bR/DESTINOS 31

SaíDa: RIO DE JaNEIRO

Fevereiro 27  

RIO DE JANEIRO

BUENOS AIRES
PUNTA DEL ESTE

ILHABELA

Brasil

Uruguai

Argentina

Oceano Atlântico

DIa PORTO CHEGaDa SaíDa

27/02/15 Sex RIO DE JaNEIRO - 17:00
28/02/15 sáb Navegando - -
01/03/15 dom Navegando - -
02/03/15 seg buenos aires, argentina 13:00 -
03/03/15 ter buenos aires, argentina - 17:00
04/03/15 qua Punta del este, uruguai 08:00 14:00
05/03/15 qui Navegando - -
06/03/15 sex Ilhabela 15:00 21:00
07/03/15 Sáb RIO DE JaNEIRO 08:00 -

BRaSIL › aRGENTINa › URUGUaI

MSC lIRICa | 2015 8
NOITES

RUMO aO PRaTa

SaíDaS: RIO DE JaNEIRO

Março 13  20  

RIO DE JANEIRO BÚZIOS

UBATUBA

Brasil

Oceano Atlântico

DIa PORTO CHEGaDa SaíDa

1 Sex RIO DE JaNEIRO - 17:00
2 sáb búzios 08:00 19:00
3 dom ubatuba 09:00 19:00
4 Seg RIO DE JaNEIRO 08:00 -

BRaSIL

MSC lIRICa | 2015 3
NOITES

PRaIaS TROPICaIS

SaíDa: RIO DE JaNEIRO

Março 16  

RIO DE JANEIRO BÚZIOS

UBATUBA

Brasil

Oceano Atlântico

DIa PORTO CHEGaDa SaíDa

16/03/15 Seg RIO DE JaNEIRO - 17:00
17/03/15 ter Navegando - -
18/03/15 qua búzios 08:00 18:00
19/03/15 qui ubatuba 08:00 18:00
20/03/15 Sex RIO DE JaNEIRO 08:00 -

BRaSIL

MSC lIRICa | 2015 4
NOITES

PRaIaS TROPICaIS

BUENOS AIRES



SALVADOR 
BÚZIOS

FORTALEZA
MACEIÓ

RIO DE JANEIRO
SANTOS

Europa

SANTA CRUZ DE TENERIFE
(I. Canárias)

(I. Canárias)

MÁLAGA

ARRECIFE DE LANZAROTE

Oceano Atlântico

MARSELHA 
LA SPEZIA
ALICANTE

(Aix en Provence)

do Sul
América

ILHÉUS

BÚZIOS
RIO DE JANEIRO

SANTOS

SALVADOR

FORTALEZA

Europa

do Sul
América

MARSELHA 

CARTAGENA
(Aix en Provence)

MÁLAGA
CASABLANCA

GÊNOVA

Oceano Atlântico
SANTA CRUZ DE TENERIFE
(I. Canárias)

SALVADOR 
RECIFE

RIO DE JANEIRO

SANTOS

Europa

América do Sul

SANTA CRUZ DE TENERIFE
(I. Canárias)

MÁLAGA

VENEZA

VALLETTA

DUBROVNICK

CORFU

Oceano Atlântico

3232 3332 3332 3332

GRaND VOYaGES

DIa PORTO CHEGaDa SaíDa

23/03/15 Seg RIO DE JaNEIRO - 17:00
24/03/15 ter santos 09:00 17:00
25/03/15 qua búzios 12:00 18:00
26/03/15 qui Navegando - -
27/03/15 sex salvador 10:00 17:00
28/03/15 sáb Maceió 12:00 18:00
29/03/15 dom Navegando - -
30/03/15 seg Fortaleza 08:00 17:00
31/03/15 ter Navegando - -
01/04/15 qua Navegando - -
02/04/15 qui Navegando - -
03/04/15 sex Navegando - -
04/04/15 sáb Navegando - -
05/04/15 dom santa Cruz de tenerife, i. Canárias/espanha 13:00 19:00
06/04/15 seg arrecife de lanzarote, i. Canárias/espanha 09:00 15:00
07/04/15 ter Navegando - -
08/04/15 qua Málaga, espanha 09:00 18:00
09/04/15 qui alicante, espanha 13:00 18:00
10/04/15 sex Navegando - -
11/04/15 sáb la spezia, gênova, Cinque terre,Florença, Pisa/itália 08:00 17:00
12/04/15 Dom MaRSELHa, aix en Provence/frança 09:00 -

DIa PORTO CHEGaDa SaíDa

26/10/14 Dom MaRSELHa, aix en Provence/frança - 17:00
27/10/14 seg gênova, itália 08:00 16:00
28/10/14 ter Navegando - -
29/10/14 qua Cartagena, Murcia/espanha 08:00 17:00
30/10/14 qui Málaga, espanha 08:00 16:00
31/10/14 sex Casablanca, Marrakesh/Marrocos 08:00 22:00
01/11/14 sáb Navegando - -
02/11/14 dom santa Cruz de tenerife, i. Canárias/espanha 08:00 18:00
03/11/14 seg Navegando - -
04/11/14 ter Navegando - -
05/11/14 qua Navegando - -
06/11/14 qui Navegando - -
07/11/14 sex Navegando - -
08/11/14 sáb Fortaleza 08:00 14:00
09/11/14 dom Navegando - -
10/11/14 seg salvador 13:00 19:00
11/11/14 ter ilhéus 08:00 18:00
12/11/14 qua Navegando - -
13/11/14 qui búzios 09:00 18:00
14/11/14 sex rio de janeiro 08:00 18:00
15/11/14 Sáb SaNTOS 08:00 -

RUMO aO BRaSIL

SaíDa: RIO DE JaNEIRO

Março 23  

SaíDa: MaRSELHa

outubro 26  

BRaSIL › ESPaNHa › ITáLIa › fRaNça fRaNça › ITáLIa › ESPaNHa › MaRROCOS › BRaSIL 

MSC lIRICa | 2015 20
NOITESMSC lIRICa | 2014 20

NOITES

RUMO À fRaNça

GRaND VOYaGES

SALVADOR
BÚZIOS

RIO DE JANEIRO
SANTOS

MACEIÓ
RECIFE

Europa

FUNCHAL 
(I. Madeira)

MARSELHA 
(Aix en Provence)

LISBOA
CÁDIZ

GÊNOVA

BARCELONA

Oceano Atlântico

do Sul
América

ITáLIa › fRaNça › ESPaNHa › PORTUGaL › BRaSIL

MSC pOESIa | 2014 19
NOITES

RUMO aO BRaSIL

DIa PORTO CHEGaDa SaíDa

28/03/15 Sáb Santos - 18:00
29/03/15 dom rio de janeiro 08:00 17:00
30/03/15 seg Navegando - -
31/03/15 ter salvador 09:00 17:00
01/04/15 qua recife 14:00 20:00
02/04/15 qui Navegando - -
03/04/15 sex Navegando - -
04/04/15 sáb Navegando - -
05/04/15 dom Navegando - -
06/04/15 seg Navegando - -
07/04/15 ter santa Cruz de tenerife, i. Canárias/espanha 09:00 18:00
08/04/15 qua Navegando - -
09/04/15 qui Málaga, espanha 13:00 19:00
10/04/15 sex Navegando - -
11/04/15 sáb Navegando - -
12/04/15 dom valletta, Malta 08:00 15:00
13/04/15 seg Corfu, grécia 13:00 19:00
14/04/15 ter dubrovnick, Croácia 08:00 16:00
15/04/15 Qua VENEZa, Itália 09:00 -

SaíDa: SaNTOS

Março 28  

DIa PORTO CHEGaDa SaíDa

17/11/14 Seg GÊNOVa, Itália - 17:00
18/11/14 ter Marselha, aix en Provence/França 08:00 18:00
19/11/14 qua barcelona, espanha 08:00 18:00
20/11/14 qui Navegando - -
21/11/14 sex Cádiz, sevilha/espanha 08:00 18:00
22/11/14 sáb lisboa, Cascais/Portugal 09:00 18:00
23/11/14 dom Navegando - -
24/11/14 seg Funchal, i.Madeira/Portugal 08:00 16:00
25/11/14 ter Navegando - -
26/11/14 qua Navegando - -
27/11/14 qui Navegando - -
28/11/14 sex Navegando - -
29/11/14 sáb Navegando - -
30/11/15 dom recife 08:00 17:00
01/12/14 seg Maceió 09:00 16:00
02/12/14 ter salvador 09:00 18:00
03/12/14 qua Navegando - -
04/12/14 qui búzios 09:00 18:00
05/12/14 sex rio de janeiro 08:00 19:00
06/12/14 Sáb SaNTOS 08:00 -

SaíDa: GÊNOVa

noveMbro 17  

BRaSIL › ESPaNHa › MaLTa › GRÉCIa › CROáCIa › ITáLIa 

MSC pOESIa | 2015 18
NOITES

RUMO À ITáLIa

33Consulte outros itinerários, saídas, tariFas e ProMoções: WWW.MSCCRUZEIROS.COM.bR/DESTINOS

BARcELONAVENEzA



Para mais detalhes de cada promoção, consulte www.msccruzeiros.com.br/Promocoes

3º hóSpEDE gRáTIS

quanto antes você comprar, mais benefícios e vantagens você ganha.

ProMoção Cruzeiros Pela aMÉriCa do sul e grand voyages

2º hóSpEDE gRáTIS

MSC pROMO RESERva aNTECIpaDa

plaNO faMIlIaR

MSC ClUb DESCONTO a paRTIR DE 5%

ExplORER fORMUla

Consulte saídas, disponibilidade limitada.

descontos para reserva antecipada.
Consulte saídas, disponibilidade limitada.

Consulte saídas, disponibilidade limitada.

Consulte saídas, disponibilidade limitada.

Para membros MsC Club.

reserve sua excursão com antecedência.

34 35

        NOVaS CaTEGORIaS E EXPERIÊNCIaS 

34

BELLa faNTaSTICa aUREa MSC YaCHT CLUB

CONfORTO 

›   o cruzeiro dos sonhos a bordo dos modernos navios MsC    

›   Cabines elegantes com todo o conforto    

›   serviço de quarto 24 horas (consumo pago à parte, serviço gratuito)   

›   Café da manhã na cabine (consumo e serviço gratuitos)   

›   suítes luxuosamente decoradas com colchões ergonômicos, enxoval de fino linho, 
travesseiros selecionados, banheiro com mármore, tv de plasma, frigobar e videogame 

›   serviço de mordomo disponível 24 horas por dia 

PRaZERES ENOGaSTRONôMICOS

›   serviço de buffet aberto 20 horas ao dia (menu gourmet durante todo o dia)    

›   bebidas inclusas durante as refeições (pacote Cheers!) 

›   bebidas inclusas no almoço e jantar no restaurante exclusivo MsC yacht Club 

›   bebidas inclusas nas áreas MsC yacht Club e no frigobar da sua cabine 

ESPORTES E aTIVIDaDES

›  espetáculos teatrais ao estilo broadway    

›  Piscina    

›  infraestrutura para prática de esportes ao ar livre (percurso Power Walking, basquete)    

›  academia de ginástica com equipamentos de última geração e vista panorâmica    

›  desconto de 50% em aulas do fitness center (ex.: ioga) e personal trainer (sujeito a  
   disponibilidade)  

›  entretenimento a bordo    

›  entretenimento para crianças e adolescentes (Mini Club e juniors Club)    

›  atividades recreativas especiais para crianças: aprenda idiomas brincando e participe  
  de aulas de culinária Master Chef, com o nosso staff de bordo (sujeito a      
   disponibilidade)

 

RELaXaMENTO E BEM-ESTaR

›  Pacote bem-estar com massagem balinesa, coquetel de boas-vindas, livre acesso à área  
   termal durante todo o cruzeiro* 

›  Kit de produtos de beleza na cabine 

›  acessórios para uso a bordo (roupão e chinelo)  

›  livre acesso ao solarium exclusivo para aproveitar dias ensolarados com total  
   tranquilidade* 

›  acesso direto e privativo ao MsC aurea sPa* 

SERVIçOS

›  tripulação poliglota e qualificada    

›  Prioridade no embarque 

›  área exclusiva para check-in e check-out com prioridade 

›  acesso às exclusivas áreas MsC yacht Club: "the one sun deck" e "top sail lounge" 

›  Concierge exclusivo 24 horas 

fLEXIBILIDaDE

›  Possibilidade de escolha das melhores cabines disponíveis   

›  Prioridade na confirmação do turno de jantar escolhido (sujeito a confirmação no  
   momento do embarque) 

›  Possibilidade de jantar no horário escolhido em uma área exclusiva do restaurante** 

›  Possibilidade de jantar no horário escolhido no restaurante exclusivo MsC yacht Club** 

OUTROS PRIVILÉGIOS

›  acúmulo de pontos MsC Club    

quando você escolhe uma das nossas categorias de tarifas, está decidindo sobre o que pretende 
vivenciar a bordo durante a sua viagem de cruzeiro, porque cada categoria oferece tipos diferentes 
de acomodações, de serviços e experiências.

esColha entre 4 novas Categorias e 4 novas exPeriênCias

Com a experiência bella, você poderá aproveitar cada dia explorando um novo destino com os 
Mestres dos Mares. entre portos de escala, você poderá desfrutar o conforto e os serviços que 
um navio elegante e sofisticado tradicionalmente tem a oferecer. a cabine será posteriormente 
definida pela MsC após a confirmação da reserva. Perfeita relação custo-benefício. 

esColha entre 4 novas Categorias e 4 novas exPeriênCias

além de todos os benefícios e serviços das experiências bella e Fantastica, a experiência  aurea oferece 
a você um cruzeiro em cabines Premium com uma boa dose de mimos, acesso privilegiado ao sPa, 
onde poderá desfrutar uma série de benefícios para relaxamento do corpo e da alma.  aquele que 
optar por esta experiência contará também com embarque prioritário, bebidas incluídas durante as 
refeições, flexibilidade no horário do jantar, além de acesso ao solarium exclusivo.

a experiência Fantastica oferece os mesmos benefícios da experiência bella e mais uma variedade 
extra de privilégios. além de oferecer um nível superior de conforto e de serviços nas cabines, a 
experiência Fantastica proporciona a você a possibilidade de escolha dentre as melhores cabines 
disponíveis, prioridade na confirmação do turno de jantar escolhido, café da manhã na cabine sem 
cobrança de taxa de serviço, descontos especiais em aulas do Fitness Center e Personal trainer, 

além da participação em atividades recreativas especiais para as crianças.

um exemplo autêntico de sofisticação e de luxo sobre as ondas, o MsC yacht Club oferece 
uma experiência em cruzeiros inigualável! suítes luxuosamente decoradas, serviço de mordomo  
24 horas e um atencioso concierge são apenas o começo. refeições à la carte com tudo incluso, servidas 
no horário de sua preferência em restaurante privativo, bebidas ilimitadas (exceto Premium brands) 
em todas as dependências do MsC  yacht Club, incluindo as do seu minibar, além do acesso exclusivo ao  

the one sun deck e ao top sail lounge são apenas alguns dos privilégios entre tantos outros. Portanto, se você 
deseja ter exclusividade e privacidade num mundo de sofisticação, o MsC yacht Club é a sua melhor escolha!

* o acesso ao solarium e MsC aurea sPa é restrito a maiores de 18 anos.
** respeitando os horários de funcionamento do restaurante.



1a  E
D

IÇ
Ã

O
 - 

D
E

Z
E

M
b

R
O

/2
01

3 
- b

R
a

SI
l

www.msccruzeiros.com.br

Consulte o seu agente de viagem.

CONSULTE SEU aGENTE DE VIaGEM.

digitalize esta imagem com 
seu smartphone usando o
aplicativo qr code reader  
e acesse o nosso site.


