CRUZEIRO TRAVESSIA BRASIL/EUROPA - MSC SPLENDIDA + 5 DIAS NA ITÁLIA
Santos-SP, Rio de Janeiro-RJ, Salvador-BA, Fortaleza-CE, 4 Dias De Navegação Em Alto Mar Para A Travessia, Santa Cruz de Tenerife-ES, Arrecife de Lanzarote-ES,
Funchal-PT, Casablanca-Marrocos, Cádiz-ES, Málaga-ES, Valência-ES, Palma de Mallorca-ES, Ajaccio-FR, Genova-IT, extensão a Turim, Milão e Lago Maggiore.
13/03 a 02/04/22 - 20 noites, 21 dias de CRUZEIRO | + 02/04 a 07/04/22 - 5 Dias PARTE TERRESTRE NA ITÁLIA
13/03 a 07/04/22 - 26 DIAS | AÉREO + CRUZEIRO + TERRESTRE E COM GUIA DESDE POA/RS
INTRODUÇÃO » A travessia do Brasil para a Europa é uma oportunidade de aproveitar o melhor de dois mundos: o navio, que já é uma
atração por si só, e os destinos turísticos. MSC SPLENDIDA - O navio ecológico MSC Splendida leva você com conforto, estilo e luxo
aos destinos de cruzeiros mais desejáveis do mundo, sendo ao mesmo tempo um belo destino por si só. Com tanto para ver e fazer a
bordo, todos os dias no MSC Splendida promete aos viajantes de todas as idades um mundo de novas descobertas, antes mesmo de
desembarcar. A travessia de volta dura 20 noites, com embarque em Santos e paradas, conforme roteiro ou programação dia a dia,
aproveitando mais alguns dias depois do desembarque para explorar um pouco mais da Itália e voltar aéreo desde Milão ao Brasil.
Aproveite e faça sua reserva com bastante antecedência pois os lugares são limitados. Vamos?
CONHEÇA MAIS SOBRE O CRUZEIRO MSC SPLENDIDA: https://www.msccruzeiros.com.br/nossos-cruzeiros/navios/msc-splendida

PROGRAMAÇÃO DIA A DIA - ITINERÁRIO »
13/03/22 (1º Dia, Domingo) PORTO ALEGRE / SÃO PAULO (AÉREO) + INÍCIO DO CRUZEIRO TRAVESSIA BRASIL / EUROPA: Às 04:00
apresentação no Aeroporto Internacional Salgado Filho de Porto Alegre para preparativos de embarque em voo direto a São Paulo-Aeroporto de
Guarulhos. Partida voo LATAM LA 3303 05:45 07:25. Recepção e traslado ao Porto de Santos/SP, onde a chegada será em torno das 11:00h,
tempo livre para almoço (não incluído) e partir das 13:00h preparativos de embarque no CRUZEIRO MSC SPLENDIDA com apresentação de
passaporte válido e demais documentações referentes a pandemia do Coronavírus, bem como o voucher de embarque, partindo às 19h00 com
jantar de boas-vindas incluída. Pernoite em cabine navegando com destino ao Rio de Janeiro. A partir disso a viagem será no CRUZEIRO MSC
SPLENDIDA com o itinerário abaixo:
DIA

DATA

PORTO

Chegada

Partida

01º

Domingo, 13 mar 2022

Santos, Brasil

-

18:00

02º

Segunda-feira, 14 mar 2022

Rio de Janeiro, Brasil

08:00

18:00

03º

Terça-feira, 15 mar 2022

Em alto mar

-

-

04º

Quarta-feira, 16 mar 2022

Salvador, Brasil

08:00

16:00

05º

Quinta-feira, 17 mar 2022

Em alto mar

-

-

06º

Sexta-feira, 18 mar 2022

Fortaleza, Brasil

08:00

14:00

07º

Sábado, 19 mar 2022

Em alto mar

-

-

08º

Domingo, 20 mar 2022

Em alto mar

-

-

09º

Segunda-feira, 21 mar 2022

Em alto mar

-

-

10º

Terça-feira, 22 mar 2022

Em alto mar

-

-

11º

Quarta-feira, 23 mar 2022

Santa Cruz de Tenerife, Espanha

13:00

20:00

12º

Quinta-feira, 24 mar 2022

Arrecife de Lanzarote, Espanha

08:00

16:00

13º

Sexta-feira, 25 mar 2022

Funchal, Portugal

09:00

18:00

14º

Sábado, 26 mar 2022

Em alto mar

-

-

15º

Domingo, 27 mar 2022

Casablanca, Marrocos

07:00

21:00

16º

Segunda-feira, 28 mar 2022

Cadiz, Espanha

10:00

18:00

17º

Terça-feira, 29 mar 2022

Málaga, Espanha

08:00

17:00

18º

Quarta-feira, 30 mar 2022

Valência, Espanha

13:00

19:00

19º

Quinta-feira, 31 mar 2022

Palma de Maiorca, Espanha

08:00

18:00

20º

Sexta-feira, 01 abr 2022

Ajaccio, França

13:00

19:00

21º

Sábado, 02 abr 2022

Genova, Itália

08:00

-

*Horários de chegada sujeito a alteração referente a disponibilidade efetiva do porto para a ancoragem ou problemas climáticos para a partida.

02/04/222 (21º Dia, Sábado) PORTO DE GÊNOVA - ITÁLIA (DESEMBARQUE) GENOVA / SAVONA / TURIM (RODO 195 km): Às
08:00h chegada no porto de Gênova, café da manhã a bordo e posteriormente desembarque final para traslado e continuação do seu tour
terrestre até Milão. Na parte da manhã realizaremos um tour com guia local em espanhol ou português pela cidade portuária e é a capital
da região da Ligúria, no noroeste da Itália. É conhecido pelo papel central que desempenha no comércio marítimo há vários séculos. Na
cidade velha, você vai encontrar a catedral românica de San Lorenzo, com uma fachada com listras pretas e brancas, e afrescos no interior.
Tem becos estreitos que atingem praças monumentais como a Piazza de Ferrari, onde há uma fonte de bronze icônica e você vai encontrar
a sala de ópera Teatro Carlo Felice. Depois do almoço (não incluso) continuaremos a viagem com destino a Turim, passando por Savona
com parada para conhecer. Chegada em torno das 19:00h, acomodação no hotel e restante do tempo livre. Hospedagem em Hotel.
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03/04/222 (22º Dia, Domingo) TURIM - CITY TOUR / SOMMA LOMBARDO - MALPENSA (140 km): Café da manhã no hotel e
posteriormente check out do hotel, malas no ônibus e city tour pela cidade, com guia local em português por 3 Horas, com visita ao Museu
Nacional do Cinema (ingresso incluído), seus lindos palácios muito bem mantidos e que datam da época da monarquia (encerrada em
1865), como o Castelo del Valentino, Palazzo Reale, Palazzo Madama, Villa della Regina etc. Torino também guarda um grande tesouro da
humanidade que é o “Santo Sudário”, chamado na Itália de “Sindone” e guardado no Duomo di San Giovanni. O que está exposto ao
público é uma réplica, pois o original encontra-se em local climatizado dentro do Duomo. Almoço (não incluído) em restaurante no centro da
cidade e continuação da visita a outro tesouro que a cidade guarda: o museu do cinema (ingresso incluído), localizado no edifício símbolo
da cidade, a “Mole Antonelliana”. Do alto desse edifício pode-se admirar toda a cidade. Posteriormente viagem em direção a Somma
Lombardo (região que fica próxima do Aeroporto Internacional Malpensa e a 40 km do centro turístico de Milão) para 3 noites de
hospedagem. Chegada em torno das 17:30h, acomodação no hotel e restante do tempo livre. Hospedagem em hotel.
04/04/22 (23º Dia, Segunda) SOMMA LOMBARDO / MILÃO - CITY TOUR: Café da Manhã no hotel e posteriormente saída para a
realização do city tour de 4 horas aprox. com transporte e guia local para visitar os principais pontos turísticos da cidade: Praça do Duomo,
Galeria Vittorio Emanuele, Avenida Vittorio Emanuelle (cheia de lojas famosas), Via Montenapoleone e Via della Spiga, entre outros.
Almoço livre (não incluído), retorno ao hotel para descansar ou explorar mais, lembrando que Milão é a capital da Lombardia e que atrai a
muitos turistas por sua moda, sua gastronomia, sua ópera, sua igreja (uma das maiores do mundo), seu castelo renascentista e o fresco do
Último Jantar de Leonardo da Vinci. No entanto, esta grande metrópole pode definir-se também como uma cidade muito comercial, a capital
dos negócios e das finanças. Terminada as visitas tempo livre por 2 hora para atividades pessoais independentes e para almoço (não
incluído) retornando ao hotel até às 16:00. Restante do tempo livre. Hospedagem em hotel.
05/04/22 (24º Dia, Terça) SOMMA LOMBARDO - LAGO MAGGIORE (90 km ida/volta): Café da Manhã no hotel e posteriormente saída
para conhecer a região do Lago Maggiore, chegaremos até a cativante Vila de Stresa, situada nas margens do Lago Maggiore. Nessa
pitoresca região italiana, você terá tempo livre para o almoço (não incluído), percorrer seus passeios e jardins com vistas para o Lago
Maggiore, o segundo maior da Itália. O encanto desse povoado seduziu o escritor americano Ernest Hemingway, que ambientou aqui sua
novela “Adeus às armas”. Depois do almoço, iremos ao porto de Stresa para fazer um cruzeiro pelo Lago Maggiore de 2 horas ± de
duração. Nossa travessia nos levará pela Ilha Borromeu. Do lago, admiramos a vista da Ilha Mãe (Isola Madre), a maior do Lago Maggiore.
Faremos uma parada na Ilha Superior ou dos pescadores (Isola dei Pescatori), famosa por seus restaurantes, com ampla gastronomia.
Tempo livre limitado para explorar a ilha. Retomando, oportunamente a navegação com parada na Ilha Bela (Isola Bella), lugar onde o
conde Carlos III de Borromeu construiu um majestoso palácio de verão no século XVII. Tempo livre para percorrer as ilhas no seu ritmo:
poderá passear junto ao lago ou entrar nos românticos jardins barrocos do Palácio Borromeu (entrada não incluída), uma joia botânica e
uma homenagem ao amor e à beleza da arte. Depois de visitar as ilhas Borromeu do Lago Maggiore, iremos novamente ao cais de Stresa.
De lá, retornaremos ao hotel, onde a chegada é a partir das 17:30h. Restante do tempo livre. Hospedagem.
06/04/22 (25º Dia, Quarta) SOMMA LOMBARDO / AEROPORTO MALPENSA / PARIS / SÃO PAULO (AÉREO): Café da manhã no hotel
e tempo livre até as 14:30h. Lembrando que a desocupação do hotel será até as 11:30h, sugerimos que até esse horário deixem as malas
sob custódia e ficar livre até as 14:30h para atividades pessoais independentes ou combinar com o guia para algum passeio opcional. Às
15:00h traslado ao Aeroporto de Internacional Malpensa para viagem de retorno a Porto Alegre/RS com escala e troca de aeronave no
aeroporto de Paris-França. Pernoite e refeições a bordo.
07/04/22 (26º Dia, Quinta) SÃO PAULO / PORTO ALEGRE (AÉREO): Chegada ao amanhecer, migração, recolher as malas na esteira,
passar por Aduana para inspeção aleatória das bagagens e posterior embarque, conforme quadro de voos previstos, em voo direto com
destino ao aeroporto de Porto Alegre, onde a chegada está prevista às 13:35h. Feliz viagem de regresso e FIM DOS SERVIÇOS.
CABINE EXTERNA COM VARANDA / VISTA AO MAR (Imagens apenas representativas)
-Camas de solteiro que podem ser convertidas em uma cama de casal (mediante solicitação).
-Armário. Banheiro com chuveiro ou banheira.
TV interativa, telefone e cofre. Conexão com a internet (mediante a taxa).
-Minibar. Ar-condicionado.
*Algumas cabines possuem varanda com guarda corpo de metal ao invés de vidro. Dentro da mesma categoria de cabine poderá haver
variação de tamanho, disposição e mobília em relação àquelas apresentadas.

O QUE ESTÁ INCLUÍDO NO PACOTE »
-Tíquete aéreo nacional, em voo regular, classe econômica da LATAM para voar Porto Alegre / SÃO PAULO / Porto Alegre.
-Tíquete aéreo internacional, em voo regular, classe econômica da AIRFRANCA para voar MILÃO / PARIS / SÃO PAULO.
-TAXAS E IMPOSTOS aeroportuários, de emissão, impostos e franquia de bagagem: 1 bagagem de mão de até 10kg e despachada 1 de 23kg.
-Traslado do Aeroporto de São Paulo ao porto de Santos-SP para embarque no Cruzeiro MSC Travessia Brasil / Europa.
-Tiquete ou voucher para a Travessia Brasil / Europa MSC CRUZEIROS SPLENDIDA com os principais recursos a disposição.
20 noites de hospedagem em CABINE EXTERNA COM VARANDA VISTA MAR, outras cabines não temos disponibilidade.
Todas as refeições incluídas - café da manhã, almoço, e jantar em horário escolhido no restaurante buffet com água (sem outras bebidas).
Taxas do cruzeiro, juntamente com as gorjetas para camareiras, garçons, serviços de quarto (consumo paga à parte).
Entretenimento para todas as idades com programas de atividades diárias com monitores específicos e especializados.
Shows noturnos, música ao vivo e opções para dançar até o dia raiar, acompanhe as atividades através da programação diária.
Espetáculos teatrais ao estilo Broadway com escolhas de horários e lugares através de aplicativos ou mesa de lazer do navio.
BEM-ESTAR E PISCINA: quadras de tênis, basquete ou vôlei (pode variar de acordo com o navio), nossa academia de última geração com
equipamentos Technogym® de cardio e musculação, além de aulas de fitness e Yoga.
Na chegada no porto de Gênova, recepção pelo guia italiano para city tour por Gênova e traslado a TURIM, passando por Savona.
1 noite de hospedagem em Hotel de Turim, conforme listado, em apto Standard duplo ou single, com café da manhã.
City tour panorâmico pela cidade de Turim com transporte e guia local em português ou espanhol, com visita do Santo Sudário.
3 noites de hospedagem em Hotel nos arredores de Milão, conforme listado, em apto Standard duplo ou single, com café da manhã.
Transporte e guia local para visita ao Lago Maggiore com navegação entre as ilhas e posteriormente traslado a MILÃO.
City tour panorâmico pela cidade de Milão com transporte e guia local em português ou espanhol, com visita a Praça do Duomo.
Transporte (ônibus turístico) para traslado do Hotel ao Aeroporto de Milão para viagem aérea de retorno a Porto Alegre.
Kit de Viagem da Operadora, contendo Mochila de Viagem, etiquetas para as malas, porta-dinheiro, porta-voucher.
Seguro pelo período da viagem e cancelamento para viagem marítima e de acordo a comunidade Schengen.
O uso de todos os equipamentos do navio: piscinas, espreguiçadeiras, ginásio, banheiras de hidromassagem, biblioteca, discoteca, tênis de mesa,
tênis, quadra de vôlei, pista para corrida (se houver).
Serviço de transporte de bagagem no porto de início / fim.
Seguro de viagem internacional - USD/EUR 60.000 ou similar - sem cobertura COVID com limite de idade de 85 anos (consulte adicionais
COVID abaixo).

CRUZEIRO TRAVESSIA BRASIL/EUROPA - MSC SPLENDIDA + 5 DIAS NA ITÁLIA
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MAIS INCLUSÕES OU REFORÇOS DOS SERVIÇOS INCLUÍDOS »
Ocupação em categoria selecionada para toda a duração do cruzeiro (CABINE EXTERNA COM VARANDA).
Refeições a bordo (café da manhã, primeiro ou segundo turno de jantar, buffet da meia-noite e surpresas gourmet).
Jantar de Gala (para cruzeiros a partir de 04 noites).
Participação em todas as atividades de animação: jogos, concursos, caça ao tesouro, torneios, noites temáticas.
O QUE NÃO ESTÁ INCLUÍDO NO PACOTE »
SEGURO COVID. Consulte para incluir.
Tiquete aéreo em classe executiva, marcação de poltronas nos lugares preferenciais e excesso de bagagem.
Pacote de bebidas cuja tarifa deve ser consultada e refeições em restaurantes de especialidades.
Serviços de embelezamento, Spa, tratamento de pele, corte de cabelos, manicure, pedicure etc.
Refeições principais (almoço e janta servidos na cabine) e serviços de comunicação via internet.
Passeios opcionais que serão oferecidos a bordo através de cartilha de programações.
Pensão completa na parte terrestre desde o dia 02/04 ao dia 07/04/22 e o almoço do dia 19/03.
Gorjetas na parte terrestre para guia acompanhante e motorista (EUR 25,00) por pessoa.
(*) Adicional para COVID: até 60 anos: USD 6,00 por dia / 61 a 80 anos: USD 12,00 por dia / limite de 80 anos.
VALOR POR PESSOA DO PACOTE COMPLETO COM AÉREO + CRUZEIRO COM PENSÃO COMPLETA (SEM PACOTE DE BEBIDAS) +
TERRESTRE »
CABINE/APTO DUPLO R$ 28.990,00 - tarifa experiência fantástica* com taxas aeroportuárias, portuárias, taxas do cruzeiro e impostos.
CABINE/APTO SINGLE R$ 37.990,00 - tarifa experiência fantástica* com taxas aeroportuárias, portuárias, taxas do cruzeiro e impostos.
EM CABINE EXTERNA COM VARANDA (VISTA MAR) E EM APTO DUPLO STANDARD - TOTAL 15 CABINES (BLOQUEIO)
APTO TRIPLO EM CABINE EXTERNA NÃO RECOMENDAMOS.
Tarifas acima válida para o segundo semestre de 2021, sujeito a alteração sem aviso prévio, respeitando qualquer negociação ou reserva prévia.
(*) TARIFA EXPERIENCIA FANTASTICA »
Acomodação em cabines no convés superior do navio.
Entretimentos para todas as idades, com um programa repleto de atividades diárias.
Uma vasta gama de opções da gastronomia mediterrânea no restaurante Buffet gourmet, aberto 20 horas ao dia.
Espetáculos teatrais ao estilo Broadway + show noturno com música ao vivo e opções para dançar.
Prioridade de escolha no turno de jantar*. Café da manhã gratuito na cabine.
Serviço gratuito de cabine/quarto 24 horas (consumo pago à parte).
Acúmulo de pontos MSC Voyages Club para ganhar descontos e outros benefícios em novos cruzeiros.
50% de desconto em serviços fitness (como yoga) e personal trainer (sujeito a disponibilidade), atividades recreativas especiais para crianças
(sujeito a disponibilidade), (*) escolha prioritária do turno do jantar de acordo com o horário de funcionamento do restaurante (sujeito a confirmação
no momento do embarque).
FORMAS DE PAGAMENTO »
Opção 1: À VISTA - Desconto de 3% sobre o valor do pacote, exceto sobre as taxas, podendo parcelar em 2X (ato e 30 dias)
Opção 2: CHEQUES PRÉ - Entrada de 15% com cheque/dinheiro e saldo em 11X através de cheques pré-datados (residentes RS).
Opção 3: CARTÃO DE CRÉDITO - Entrada de 30% com cheque ou dinheiro e saldo em 06X iguais no VISA / MASTER / OUTROS.
Opção 4: BOLETO - Entrada de 30% com cheque ou dinheiro e saldo no BOLETO em 06X, devendo ser quitados antes da viagem.
OBS.: Valor por pessoa convertido de EUROS e USD para Reais (R$) conforme câmbio oficial, sujeito à alteração, sem prévio aviso, de
acordo a variação cambial (5% ±), respeitando qualquer negociação em andamento ou reserva prévia.
CONDIÇÕES GERAIS PARA A COMPRA DO PACOTE »
1.Preenchimento da ficha de inscrição e reservas com os dados completos.
2.Assinatura do contrato de viagem por adesão com as condições gerais em duas vias.
3.Entregar ou enviar a cópia da identidade e/ou do passaporte do passageiro responsável e dos acompanhantes.
4.Para o pgto. Com cartão de crédito enviar cópias frente e verso do cartão, cópia do RG e a ficha de autorização de débito assinada.
5.Para o pgto. Parcelado com cheques pré-datados ou boleto, serão necessários assinar uma ficha especial de parcelamento em duas vias.
6.Em caso de cancelamento serão cobradas taxas de acordo com nossas condições gerais - contrato de viagem por adesão
HOTÉIS & CRUZEIRO CONFIRMADOS »
13/03 a 02/04/22 - MSC CRUZEIROS SPLENDIDA DE SANTOS-SP A GÊNOVA-IT - https://www.msccruzeiros.com.br/nossos-cruzeiros/navios/msc-splendida
02/04 a 03/04/22 - TURIM/ITÁLIA - HOTEL NH TORINO CENTRO - https://www.nh-hoteles.pt/hotel/nh-torino-centro?
03/04 a 06/04/22 - SOMMA LOMBARDO - MILÃO/ITÁLIA - HOTEL CROWNE PLAZA - https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/gb/en/somma-lombardo/milma/hoteldetail?

PARTE AÉREA INTERNACIONAL PARA A VOLTA = 26 LUGARES »
VOO INTERNACIONAL CONFIRMADO AIRFRANCE - LOC U2RIDD
06/04/22 - AF 1131 MXP/CDG 19:35 21:05 (Milão / Paris)
06/04/22 - AF 0454 CDG/GRU 23:40 06:30 (Paris / São Paulo)
Franquia de bagagem de 1 peça de até 23 kg para despachar e 1 peça de bagagem de mão de até 10 kg.
PARTE AÉREA NACIONAL IDA E VOLTA CONFIRMADA LATAM 26 LUGARES - LOC RRCNLQ
13/03/22 - LA 3303 05:45 07:25 POA GRU (Porto Alegre / São Paulo)
07/04/22 - LA 4632 11:55 13:35 GRU POA (São Paulo / Porto Alegre)
Franquia de bagagem de 1 peça de até 23 kg para despachar e 1 peça de bagagem de mão de até 10 kg.
DOCUMENTAÇÃO »
Nos países a ser visitados ou nos portos a ser desembarcados precisam de PASSAPORTE dentro da validade, ou seja, valendo até 11/10/20.
A Operadora / Agência de viagem não é responsável pela obtenção de Passaportes, vistos, vacinas ou outros documentos de viagem.
Consulte com a gente em caso de crianças e adolescentes viajando desacompanhados dos pais ou em companhia de apenas um dos pais.
Portugal, Espanha permitem a entrada de cidadãos brasileiros totalmente vacinados com um imunizante aprovado pela União Europeia.
As seguintes vacinas são aceitas: Pfizer-BioNTech, Janssen (Johnson & Johnson), Moderna e AstraZeneca e fazem ainda restrições à CoronaVac.
Itália, ainda permanece com as fronteiras fechadas para o turismo internacional, há previsão de no dia 21/10/2021 liberarem o ingresso de turistas fora da
União Europeia.

Oportunamente atualizaremos as informaremos sobre novos documentos, parâmetros ou protocolos, nacionais ou internacionais, para viajantes em
grupo, aéreos, rodoviários, ferroviários, marítimos ou fluviais, e sobre regras em estabelecimentos como hotéis, restaurantes, museus, igrejas etc.,
como sempre, focando-nos, muito mais, na sua segurança e conforto a fim de garantir a melhor experiência.
LOCAL DE EMBARQUE PRINCIPAL »
O local de embarque dos passageiros do Rio Grande do Sul será o Aeroporto Internacional Salgado Filho de Porto Alegre/RS - Terminal 1.
Apresentação para check in e embarque nacional, no mínimo 2 horas antes do horário de partida do voo, por se tratar de viagem em grupo.
Apresentação para embarque internacional aéreo ou cruzeiro, 4 horas antes da partida do voo ou cruzeiro, por ser viagem em grupo.

