
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Cruzeiro 08 dias | 07 noites – Grupo Lucretur 
De 25/01/2020 a 01/02/2020 – Saída de Braço do Norte SC 

 
MSC SEAVIEW COSTA BRASILEIRA 

SANTOS, BÚZIOS, SALVADOR, ILHÉUS, ILHA GRANDE E SANTOS. 

 
Sobre o destino: Viajar a bordo de um navio é uma opção que ganha cada vez mais adeptos 
no Brasil e no mundo, graças ao excelente custo-benefício que um cruzeiro proporciona. 
Durante a navegação, você poderá curtir suas férias ao máximo sem precisar se preocupar 

com reserva de hotéis, transporte, deslocamentos, alimentação ou opções de entretenimento 
noturno. Tudo isso estará incluso na tarifa do seu cruzeiro, que já foi organizado nos mínimos 

detalhes pela LUCRETUR TURISMO para que você tenha uma viagem tranquila e sem 
empecilhos. Em um cruzeiro você aproveita não só os destinos, mas a própria jornada. 
 

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! 

 

VIAJE COM QUEM SE PREOCUPA COM VOCÊ EM PRIMEIRO LUGAR! 

 

ITINERÁRIO DE EMBARQUES E DESEMBARQUES: 
 

Dia Data Porto Chegada Saída 

Sáb. 25/01/2020 Santos ***** 18:00h 

Dom. 26/01/2020 Búzios 10:30h 19:30h 

Seg. 27/01/2020 Dia de navegação ***** ***** 

Ter. 28/01/2020 Salvador 08:00h 23:00h 

Qua. 29/01/2020 Ilhéus 08:00h 17:00h 

Qui. 30/01/2020 Dia de navegação ***** ***** 

Sex. 30/01/2020 Ilha Grande 09:00h 19:00h 

Sáb. 01/02/2020 Santos 06:00h ***** 

 
 

MAPA DO ITINERÁRIO: 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

INVESTIMENTO: 
 
CABINES INTERNAS FANTASTICA: 

DUPLA (02 ADULTOS). Custo por pessoa R$3.661,00 

ENTRADA DE R$ 366,10 + 10 PARCELAS IGUAIS DE R$ 329,49 – CARTÃO OU CHEQUE 
 

CABINES VISTA MAR FANTASTICA: 

DUPLA (02 ADULTOS). Custo por pessoa R$ 4.181,00 

ENTRADA DE R$ 418,10 + 10 PARCELAS IGUAIS DE R$ 376,29 – CARTÃO OU CHEQUE 
 

CABINES EXTERNAS COM VARANDA FANTASTICA: 

DUPLA (02 ADULTOS). Custo por pessoa R$ 4.461,00 
ENTRADA DE R$ 446,10 + 10 PARCELAS IGUAIS DE R$ 401,49 – CARTÃO OU CHEQUE 

 
OBS: CONSULTE VALORES DE CABINES TRIPLAS E QUADRUPLAS COM CRIANÇAS. 

SEGURO VIAGEM OPCIONAL DE R$ 60,00 POR PASSAGEIRO. 
 



 

 

 
 

 

PASSEIOS OPCIONAIS REFERENCIA JANEIRO 2018: 
 

 
SALVADOR | TOUR PANORÂMICO E HISTÓRICO 
   

Partiremos do porto para o tradicional bairro do Bonfim para visitarmos igreja do Nosso 
Senhor do Bonfim e suas sagradas escadarias. Após visitarmos a Igreja do Bonfim 

seguiremos até o Memorial de Irmã Dulce, inaugurado em 1993 um ano após sua morte. 
Partiremos com destino até o Farol da Barra, a primeira construção militar em Salvador e o 
mais conhecido cartão postal da cidade com uma parada para fotos e desfrutarmos de uma 

linda vista da orla marítima. Seguiremos pela orla passando pelo bairro de Ondina (um dos 
lugares onde se realiza o Carnaval de Salvador), Campo Grande até o Centro histórico de 

Salvador. Visita a pé a parte histórica da cidade, começando pela Praça da Sé e Praça 
Municipal para admirar o esplêndido panorama da Baía de Todos os Santos. Visita à 
maravilhosa Igreja de São Francisco, do século XVII em estilo barroco, uma das mais 

importantes e belas igrejas da Bahia. Caminhada pela renomada Praça do “Pelourinho”, o 
coração de Salvador, para admirar a típica arquitetura “colonial”. Após o Pelourinho 

seguiremos nosso passeio em direção ao Mercado Modelo para comprar um souvenir e uma 
lembrança de Salvador (aproximadamente 300 lojas artesanais) antes de retornarmos ao 
porto 

 
Preço adulto = R$ 85,00 – a confirmar final de 2019 

Preço criança de 05 a 12 anos = R$ 72,00 - a confirmar final de 2019 
 

BÚZIOS | TOUR PELAS PRAIAS 
 
Passeio de VAN que lhe levará por uma aventura de desbravamento da península e 

certamente é a melhor maneira de conhecer Búzios pelos seus melhores ângulos. Faremos 
um lindo passeio pelas praias e 2 mirantes. Sentiremos o cheiro do mar, o ar puro, a brisa e 

tudo que é preciso para se ter uma sensação de real contemplação dos lugares mais bonitos 
e muitas vezes não visitados em Búzios, parada para banho na Praia da Tartaruga. 
 

Preço adulto = R$ 65,00 - a confirmar final de 2019 
Preço criança de 05 a 12 anos = R$ 45,00 - a confirmar final de 2019 

 
ILHA GRANDE | TOUR ILHAS PARADISIACAS 
 

Passeio de LANCHA pelas belas Ilhas Paradisíacas de Ilha Grande. Explorando várias praias, 
aonde podemos nos deparar  em um momento com águas cristalinas nas cores azuis outras 

verdes. 
 
Preço por pessoa: R$ 175,00 a confirmar final de 2019 

 
Forma de pagamento:  pagamento a vista ou no cartão 

 
ITENS INCLUSOS: 
 

 Cruzeiro de 07 Noites no Navio MSC SEAVIEW 
 Pensão completa: café da manhã, almoço, café da tarde e jantar; 

 Taxas portuárias e taxas de serviços (gorjetas); 
 Seguro Marítimo com cobertura total para desistência de viagem (motivo aceitável); 
 Guia Lucretur turismo credenciado pelo ministério do turismo acompanhando durante 

todo o cruzeiro desde o embarque em Braço do Norte SC; 
 

 



 

 

 
ITENS NÃO INCLUSO: 
 

PARTE TERRESTE TRASLADO A SANTOS PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE 
 

 Passagem em ônibus leito total; 
 Guia Lucretur Turismo acompanhando durante toda a viagem; 
 Kit lanche Lucretur; 

 
Valor por passageiro R$ 475,00 por pessoa 

 
Forma de pagamento:  A vista, no cartão ou boleto 
 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 
 

 
 Identidade (RG) emitido com menos de dez anos;  

 

 Menores, de 18 anos, desacompanhados de um dos pais precisam de autorização 
judicial (por parte do pai ou mãe que não irá viajar), emitida pelo Juizado de Menores 

da Polícia Civil ou em cartório com reconhecimento de assinatura por VERDADEIRO. 
Caso o menor viaje sozinho, deverá ter a autorização do pai e da mãe para algum 
responsável viajando com o mesmo. NÃO. É PERMITIDO VIAJAR COM CERTIDÃO DE 

NASCIMENTO. 
 

 O passageiro deverá, no momento do embarque, apresentar a documentação 
informada. Caso contrário, ficará impedido de embarcar, não cabendo qualquer 

reclamação e nem devolução de valores. DOCUMENTAÇÃO e vistos são de inteira 
responsabilidade do passageiro. 

 
        
 

 
 
 

LUCRETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 

 
Fones: + 55 (48) 3658-3788 | 9.8406-0266                        lucretur@lucretur.com.br 

 

 

Rua: Nereu Ramos, 1580 | SL 03 - Bairro Centro 
88.750-000 Braço do Norte – SC 

 

www.lucretur.com.br 
 


