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Luxuoso e sofisticado em todos os decks e em todos os cantos, o Celebrity Eclipse define o padrão para as férias de luxo 
modernas. Navegue em estilo cercado por uma decoração deslumbrante. Leve seu paladar nas férias com diversas opções 
gastronômicas, desde comida caseira e cervejas artesanais no Gastro Bar até o estilo tradicional e o toque artesanal do Tuscan 
Grille. Desfrute de inúmeras opções de entretenimento, desde espetáculos sensacionais a um momento tranquilo da 
biblioteca. Faça aula de ioga no Fitness Center ou relaxe com uma massagem no Canyon Ranch SpaClub®. Encontre a 
verdadeira serenidade à beira da piscina no Solarium. 

  
 

  
 

  



 

 
 

 

 
INVESTIMENTO POR PESSOA EM CABINE DUPLA: 
Cabine Deluxe com Varanda para o mar - Entrada de R$ 2.128,28 + 12 x R$ 532,07. 
Total de R$ 8.513,12 por pessoa. Taxas já incluídas. 
 
Os valores apresentados são referente a viagem marítima onde incluímos também as taxas portuárias e taxas de serviços, por 
pessoa, em ocupação dupla. A viagem pode ser parcelada com uma entrada e saldo em até 12 x no cartão, sem juros. 
As refeições, shows e atividades a bordo estão incluídas, exceto aquelas consideradas como despesas extras. 
Em cada porto de parada os passeios vendidos opcionalmente a bordo do navio serão guiados por guias locais. 
Disponibilizamos opcionalmente um seguro viagem que cobre despesas pertinentes de acordo com o plano escolhido. 
 
As cabines reservadas para o grupo estão localizadas no oitavo andar, no lado direito do navio, para vislumbrar as paisagens, e 
são todas externas com varanda. 
 
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A VIAGEM: 
- Certificado internacional da vacina contra febre amarela 
- Passaporte 
- Visto americano - se você ainda não tem o visto nossa equipe irá assessorar na obtenção.   

 
OBSERVAÇÕES: 
Sujeito à alteração de valor e disponibilidade de lugares sem prévio aviso, e 
Consulte a parte aérea desde a cidade de origem até Santiago do Chile, e depois o retorno de San Diego para o Brasil, à partir 
de abril de 2019, pois ainda não estão disponibilizadas. 
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