Rio de Janeiro, Janeiro/2016.
Temos prazer em apresentar proposta e detalhes para o congresso anual da 3ª Idade
promovido pela União feminina que acontecerá a bordo do Cruzeiro MSC Lírica em 2016.

MSC Lirica de 13/02/16 a 17/02/16 – 04 noites
http://www.msccruzeiros.com.br/br_pt/Navios/MSC-Lirica.aspx
O valor inclui:
 Inscrição para o
congresso;
 Tarifa do navio;
 Taxa de embarque;
 Taxa de serviço;
 Transfer Novo Rio X
Porto X Novo Rio;
 Seguro.

O Pacote inclui:
 04 Noites de
hospedagem;
 Alimentação
ilimitada a bordo;
 Acesso a todas as
áreas de lazer do
navio.

O Pacote não inclui:
 Pacote de bebidas;
 Excursões nas
cidades
 Serviços extras
como SPA, entre
outros.

Valores por adulto em cabine Interna:
USD 780,00 por pessoa em cabine dupla interna
BRL 2.332,20 por pessoa em cabine dupla interna
Entrada R$350,00 + 10x de 198,22
Valores por adulto em cabine externa:
USD 900,00 por pessoa em cabine dupla externa
BRL 2.691,00 por pessoa em cabine dupla externa
Entrada R$350,00 + 10x de 234,10
Valores opcionais para os pacotes de bebidas:
USD 50,00 para 21 vouchers de refrigerantes ou sucos
USD 37,00 para 21 vouchers de agua
*Valores válidos para o TERCEIRO LOTE com prazo para emissões até 01/02/2016 ou
enquanto houver disponibilidade.
Formas de pagamento
* Entrada de R$350,00
* Saldo em até 10x de nos cartões de crédito Visa, Master, Dinners e Amex.
* Os valores referente aos pacotes de bebidas opcionais podem ser parcelados juntamente
com o pacote da viagem.
Observação Importante
*O valor do dólar será revertido com base no câmbio do dia.
* Valores poderão sofrer alterações após a finalização do lote. A garantia de valor é somente
após a emissão.
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* Câmbio do dia 11/01/16 CONGELADO em USD = R$ 2,99
Sobre o Roteiro:
Itinerário
Dia

Data

Porto

Chegada

Partida

Atividade*

1

sáb fev 13

Rio de Janeiro

....

17:00

Atracado

2

dom fev 14

Navegando

....

....

....

3

seg fev 15

Ubatuba

08:00

18:00

Lancha

4

ter fev 16

Ilhabela

08:00

18:00

Lancha

5

qua fev 17

Rio de Janeiro

08:00

....

Atracado

*Informações sujeitas a alterações como consequência da disponibilidade efetiva do berço final de ancoragem.

Cabine Interna
Camas de solteiros que poderão ser convertidas em cama de casal (mediante solicitação,
exceto nas cabines destinadas aos portadores de deficiência física. Armário espaçoso, Banheiro
com chuveiro, TV interativa, Telefone, Minibar e cofre, Ar condicionado. Suítes com área de
˜13m2.

Cabine Externa
Camas de solteiros que poderão ser convertidas em cama de casal (mediante solicitação,
exceto nas cabines destinadas aos portadores de deficiência física. Armário espaçoso, Banheiro
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com chuveiro, TV, Telefone, Conexão de internet através de seu próprio laptop (serviço pago),
Minibar e cofre, Ar condicionado. Suítes com área de ≈ 13m2.

*Todas as refeições estão inclusas. Os pacotes de bebidas deverão ser adquiridos à parte.
Seguem abaixo as opções disponíveis.

Restaurantes
Os turnos são baseados na localização geográfica e nos itinerários dos navios e são indicados
no diário de bordo.
Um Café da Manha é servido nos restaurantes e no Lido Buffet.
O Café da Manhã também pode ser servido em sua cabine, mediante pedido, e em todas as
manhãs exceto no dia de desembarque. Este serviço pode ser solicitado através do formulário
deixado nas cabines pelo camareiro ou entrando em contato com a recepção.
O almoço é servido nos restaurantes e no Lido Buffet.
A MSC Cruzeiros recentemente introduziu horas mais flexíveis para o serviço de Buffet. Agora
nossos buffets oferecem refeições 20 horas seguidas por dia, das 6 da manhã até às 2 da
madrugada.
O jantar é servido nos restaurantes em dois Turnos.
Em complemento ao serviço alternativo de jantar no Buffer, note que a Pizzaria também
servirá gratuitamente nos horários:
Abertura: 1 hora depois de começar o primeiro turno de jantar.
Encerramento 1 hora após começar o 2º turno de jantar.
A Pizzeria ficará aberta para o jantar durante noites de gala.
A reserva do Jantar e especialmente dos restaurantes A La Carte (quando disponíveis), deverão
ser feitas com o Maitre do Navio e ou garçom.
PROGRAMAÇÃO DIÁRIA
Todas as noites uma programação detalhada para o dia seguinte será entregue na sua cabine.
Esta programação fornecerá informações completas sobre as atividades e recreações que
serão apresentadas pela equipe de entretenimento.
ENTRETENIMENTO & FITNESS
Os hóspedes a bordo podem usar a área de atividades físicas e fitness do mais alto padrão.
Durante o cruzeiro pode haver diversas atividades como bridge, canastra, tênis de mesa, tênis,
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voleibol, torneios de shuffleboard (exceto abordo do MSC Magnífica), jogos na piscina,
festivais da canção, caças ao tesouro, quizes, concursos de beleza e muito mais.
A MSC Cruzeiros oferece em todos os navios, uma grande variedade de shows e espetáculos
internacionais. Músicos profissionais entretêm os hóspedes em todos os ambientes do navio.
(Por acordo prévio com o diretor do cruzeiro, alguns músicos abordo poderão ser contratados
particularmente).
O que fazer a bordo?
Você encontrará a bordo muita diversão e lazer, para adultos e crianças, com entretenimento
personalizado com atividades durante o dia e a noite, sob a responsabilidade da equipe de
animação. No programa do dia, você encontrará informações sobre as atividades diárias de
bordo, distribuídas nas cabines todas as noites.
Leia mais:
http://www.msccruzeiros.com.br/br_pt/Ja-Reservado/Durante-O-Cruzeiro.aspx
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