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MSC SEAVIEW – Saída de Venâncio Aires! 

SAÍDA 05/02/2023 – 06 NOITES/ 7 DIAS 

RIO DE JANEIRO- SALVADOR- ILHÉUS- ILHA GRANDE – RIO DE JANEIRO 

       
 

  
 

 
 

O MSC Seaview foi projetado para proporcionar as melhores vistas do mar durante todo o seu cruzeiro. Flutue pela 
incrível passarela promenade que além de estar de frente para o mar, tem a estrutura de vidro 360º. Se surpreenda 
com o átrio de três andares com paredes de vidro e escadas com degraus de cristais Swarovski. Utilize os elevadores 
panorâmicos para chegar ao top deck, relaxe nas diversas espreguiçadeiras que estão bem perto da piscina Panorama 
e tenha uma conexão imersiva com a água.Entre todos os recursos tecnológicos que o navio oferece, você terá a sua 
disposição o aplicativo MSC for Me, uma tecnologia que conecta os hóspedes em tempo real com o navio e a 
tripulação. Você receberá uma pulseira interativa para registrar os serviços do navio e para acessar a cabine de forma 
muito mais prática, além de ter acesso a um mapa digital com recomendações, orientações e informações de acordo 
com a sua localização no navio. O entretenimento completo inclui diversão para todas as idades. São seis piscinas, 11 
restaurantes, 20 bares e lounges, duas tirolesas, teatro, cinema, cassino, academias, spas, área kids com espaços 
criados em parceria com a LEGO e a Chicco. Você também contará com atividades incríveis para toda a família como o 
boliche em tamanho real ou o parque aquático interativo com 5 toboáguas.Com tantas possibilidades, você escolhe as 
experiências que farão parte das suas férias! 
 

Dados do navio: 
Tonelagem bruta: 153.516 toneladas                                                    Número de hóspedes: 5.079 

Número de tripulantes: 1.413                                                         Número de cabines: 2.026 

Comprimento / Largura / Altura: 323 m / 41 m / 74,8 m   Velocidade máxima: 22,98 
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1 – ROTEIRO: 
 

Dia Data Porto Chegada Saída 

Domingo 5/2/2023 Rio de Janeiro, Brasil - 18:00 

Segunda 6/2/2023 Em navegação - - 

Terça 7/2/2023 Salvador, Brasil 12:00 23:00 

Quarta 8/2/2023 Ilhéus, Brasil 08:00 17:00 

Quinta 9/2/2023 Em navegação - - 

Sexta 10/2/2023 Ilha Grande, Brasil 09:00 19:00 

Sábado 11/2/2023 Rio de Janeiro, Brasil 08:00 - 
 

 

2 – INCLUI: 

 Hospedagem no NAVIO SEAVIEW, na cabine escolhida, com toda alimentação inclusa; 

 Taxas de serviço e Portuárias e impostos; 

 Seguro dentro do Navio. 
 
3 – INVESTIMENTO POR PESSOA – 
EM CABINE DUPLA: 
Cabine INTERNA BELLA - R$ 3.895,00* valor com taxas, imposto e seguro. 
Cabine EXTERNA BELLA - R$ 4.385,00* valor com taxas, imposto e seguro. 
Cabine EXTERNA COM VARANDA - R$ 4.895,00* valor com taxas, imposto e seguro. 
 

EM CABINE TRIPLA: 
Cabine INTERNA BELLA - R$ 3.220,33* valor com taxas, imposto e seguro. 
Cabine EXTERNA BELLA - R$ 3.587,00* valor com taxas, imposto e seguro. 
Cabine EXTERNA COM VARANDA - R$ 3.970,33* valor com taxas, imposto e seguro. 
 

EM CABINE QUADRUPLA: 
Cabine INTERNA BELLA - R$ 3.076,50* valor com taxas, imposto e seguro. 
Cabine EXTERNA BELLA - R$ 3.411,50* valor com taxas, imposto e seguro. 
Cabine EXTERNA COM VARANDA - R$ 3.764,00* valor com taxas, imposto e seguro.         

 

4 - FORMAS DE PAGAMENTO:  
 10% de entrada + 12x sem juros no cartão. 

 10% de entrada + 12x sem juros no cheque. 
 10% de entrada + 12 x sem juros no boleto. 

*Cotização com base nas categorias disponíveis no momento. 
 

5 – OPCIONAL- PACOTE DE BEBIDAS EASY PLUS:  
Todas as bebidas com preços até $9! Inclui: seus frozens favoritos e coquetéis clássicos, destilados e licores 
Digestivos.Uma seleção de vinhos em taça e 10% de desconto em garrafas de vinho compradas a bordo. Ampla variedade de 
chopes e cervejas coquetéis não-alcoólicos, refrigerantes, água mineral, bebidas de café (leite, expresso, cappuccino, etc.), 
chocolate quente e chás. Um brinde ao dia inteiro com todas as bebidas incluídas!  
O pacote Easy Plus pode ser utilizado em nossos bares, buffets, restaurantes principais e restaurantes de especialidades, 
bem como na Ocean Cay e outros destinos exclusivos. 
Mas não pode ser utilizado em estabelecimentos como: Venchi 1878, Lavazza Coffee Shop, Jean Philippe Chocolate & 
Coffee, Crepes & Gelato, Starship Club e Hola! Tacos & Cantina, independentemente do valor da bebida.  
Os pacotes devem ser reservados por todos os hóspedes que ocupam a mesma cabine, viajam juntos e desejam 
compartilhar a mesma mesa de jantar. Isso inclui os menores de idade, para os quais deve ser reservado o pacote para 
crianças. Os pacotes não são obrigatórios para crianças com menos de três anos.  
Investimento por Adulto: R$ 1.728,00 
Criança (Para excursões, crianças são consideradas menores de 12 anos): n/a 
 

6– OBSERVAÇÃO: 
-Consulte valor de aéreo, Transfer no Rio de Janeiro e Transfer V. Aires/aeroporto/V. Aires. 
-Sujeito à alteração de valores e disponibilidade de lugares sem prévio aviso. 
-O pacote de bebidas pode ser parcelado junto com o valor do cruzeiro. 
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