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 01 - ITINERÁRIO DO CRUZEIRO: 7 NOITES

 02 - O PACOTE INCLUI:
a.
b.
c.

 03 - VALOR POR PESSOA - EM REAIS:

 04 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

a. -

 05 - OBSERVAÇÕES:
a. -Valores promocionais por tempo limitado;
b. -Preços e condições de pagamento sujeitos a alteração sem prévio aviso; 
c. Consulte política de preços para ciranças; e
d. Passagem aérea cotada em voos regulares, sujeito à alteração de valor sem aviso prévio

R$ 4.363,50

SEX 18.03.22    BÚZIOS

GRUPO VENTUR

NAVEGAÇÃO

Cabine Externa Bella

07 noites no navio MSC Seaview, com todas as refeições inclusas; 

-

16:00

EM CAB.DUPLATIPO DE CABINE

Cabine Interna Bella R$ 3.448,50

R$ 3.903,50

SAB

15% de entrada e o saldo em até 10 x sem juros com cheque ou cartão de crédito;

Cab. Ext. c/Varanda Bella

DOM

QUI

SÁB 07:00

Entrada de R$ 663,50 + 10 x R$ 370,00

17.03.22

SALVADOR

-

12.03 a 19.03.22 - 08 dias e 07 noites

Pacote Completo: CRUZEIRO + TAXAS + SEGURO DENTRO DO NAVIO

-

07:00 14:0013.03.22 ILHA GRANDE

LOCALDATA

Rua Júlio de Castilhos, 1111 - Sala 02 - Fone: 51.3741-4200 - VENÂNCIO AIRES - RS.

O mundo mais perto de você  www.venatur.com.br

19.03.22 SANTOS

09:00

-

15.03.22

Entrada de R$ 593,50  + 10 x R$ 331,00

Entrada de R$ 518,50 + 10 x R$ 293,00

16:00

SAÍDACHEGADA

- 18:00

-

Todas as atividades de entretenimento e equipamentos de uso comum do navio;

09:00

5.331

Tonelagem

O MSC Seaview é um navio de cruzeiro construído para a MSC Cruzeiros no estaleiro Monfalcone da Fincantieri na Itália. Ela ingressou na 

frota da empresa em junho de 2018 e foi o 16º maior navio de cruzeiro do mundo naquele ano. Inspirado pelo pioneiro conceito "beach 

condo", o MSC Seaview vai proporcionar aos hóspedes a experiência de estar mais próximos ao mar, com elementos criados especialmente 

para aproveitar ao máximo o clima. Os hóspedes poderão passar tempo ao ar livre desfrutando dos restaurantes, bares e das 

espreguiçadeiras ao sol do Mediterrâneo, com algumas das melhores vistas do mundo. Podem também aproveitar um número maior de 

camarotes com varanda e áreas públicas, com cada elemento cuidadosamente planeado para aproveitar ao máximo o mar e o sol.Uma das 

características únicas do MSC Seaview é sua impressionante promenade 360° com balaustrada de vidro em torno de todo o navio. Este 

incrível espaço público vai funcionar como uma área recreativa onde os hóspedes poderão, para além de fazer uma refeição, tomar um copo 

ou descontrair ao sol, fazer compras nas inúmeras lojas. Tudo isto com uma vista espectacular.Mais informações voce poderá consultar em 

www.msccruzeiros.com.br ou no site www.venatur.com.br.

WWW.VENATUR.COM.BR

Seguro Viagem no Navio e TODAS as TAXAS inclusas; e

14:00

À PRAZO - PGTO. COM CHEQUE OU CARTÃO

SANTOS- ILHA GRANDE -  SALVADOR - MACEIÓ -  BÚZIOS - SANTOS

41 m

Nº Passageiros Nº Tripulantes Nº Cabines

CRUZEIRO MSC SEASIDE

1.413 2.066 154.000 toneladas

Largura

QUA 16.03.22 MACEIÓ 08:00

SEG

SANTOS

TER

NAVEGAÇÃO

12.03.22

14.03.22

http://www.venatur.com.br/

