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Cruzeiro 
pelo Prata 

Saída: 06/04/2020 

Período: 06 a 14/04/2020 

Duração: 09 dias / 08 noites 

ROTEIRO 
 
1° dia - Cidade de origem / Santos / Navegação 
Apresentação com no mínimo 02 horas de antecedência para embarque com destino a 
São Paulo. Recepção no aeroporto e transfer até o Porto de Santos para embarque, e 
acomodação no navio Costa Fascinosa. Desfrute e aproveite para conhecer o navio e suas 
peculiaridades. Sugerimos visitar a piscina, salões de jogos, cassino, piano bar, biblioteca, 
sala de internet, lojas entre outras atividades que podem ser realizadas dentro do navio. 
Em horário previsto, início da navegação rumo a Buenos Aires. 

 
2° dia - Navegação 
Dia para aproveitar toda programação oferecida pela equipe de animação do navio bem 
como toda estrutura. 

 
3° dia - Navegação 
Dia para aproveitar toda programação oferecida pela equipe de animação do navio bem 
como toda estrutura. 

 
4º e 5° dia - Buenos Aires (Argentina) 
Definida como um "aglomerado de energia insaciável", a cidade é um mosaico 
multifacetado de culturas e influências que transmite vibrações intensas. 

 
6° dia - Montevidéu (Uruguai) 
Rica, sofisticada e elegante, a capital propõe interessantes eventos culturais, 
animadíssimos bares e casa noturnas, e mercados abertos dia e noite. 

 
7° dia - Navegação 
Dia para aproveitar toda programação oferecida pela equipe de animação do navio bem 
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como toda estrutura. 
 

8° dia - Navegação 
Dia para aproveitar toda programação oferecida pela equipe de animação do navio bem 
como toda estrutura. 

 
9° dia - Santos / Cidade de origem 
Chegada prevista em Santos às 08h. Após café da manhã, em horário previamente 
determinado, desembarque do navio e transfer ao aeroporto para embarque com destino 
a Porto Alegre. 

 
 
Pacote Inclui: 
 
- Passagens aéreas Porto Alegre / São Paulo / Porto Alegre; 
- Transfer aeroporto / porto / aeroporto - regular; 
- 08 noites de hospedagem no Costa Fascinosa com café da manhã, almoço, lanche da 
tarde e jantar (não inclui bebidas). 
 
Pacote não inclui:  
 
- Serviço de assistência médica internacional, seguros; 
- Bebidas a bordo; 
- Passeios opcionais e qualquer outro serviço que não esteja citado como incluído no 
itinerário. 
 

 

VALORES POR PESSOA 
 

VALOR POR PESSOA, EM CABINE INTERNA DUPLA: A PARTIR DE R$ 3.299,00 + R$ 
1.690,00 DE TAXA DE EMBARQUE E TAXAS PORTUÁRIAS. 
 
VALOR POR PESSOA, EM CABINE EXTERNA DUPLA: A PARTIR DE R$ 4.310,00 + R$ 
1.690,00 DE TAXA DE EMBARQUE E TAXAS PORTUÁRIAS. 
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Obs: Os valores acima são referenciais e estão sujeitos a alteração bem como 
confirmação de disponibilidade para os serviços e categorias das cabines mencionadas. 
Valores para criança, aplicável somente quando acompanhada de 02 adultos na mesma 
cabine. 
Por se tratar de uma promoção, os voos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Na 
aquisição deste pacote promocional o passageiro fica ciente de que os voos apenas serão 
confirmados na entrega do voucher, não havendo a possibilidade de alterações. 
 
Promoção Relâmpago* por tempo limitado sujeito a disponibilidade de lugares e 
alterações sem aviso prévio. 
Cabines em categoria promocional não é possível a personalização de serviços (inclusão 
de pacotes de bebidas), serão numeradas / designadas pela cia marítima mais próximo do 
embarque, não é possível escolha de localização, numeração ou deck. 
 
Seguro 
Seguro Viagem GTA (opcionais) para até 09 dias: 
Plano Bronze: U$ 30 - por pessoa. 
 

FORMA DE 
PAGAMENTO:  

À vista 5% desconto no dinheiro ou Cheque 

Cartão de Crédito: entrada de 20% (depósito) + 09 parcelas sem juros. 

Boleto: entrada de 20% (depósito) + 09 parcelas sem juros. Sendo que as 03 
primeiras parcelas deverão ser pagas antes da data do embarque 
 

INFORMAÇÕES 
ADICIONAIS 

Documentações 
MERCOSUL: Passaporte válido ou carteira de identidade original emitida pela Polícia Civil 
(SSP). Certidão de nascimento não é válida. 
 
Menores de 18 anos devem viajar acompanhados do pai e da mãe que constam na carteira 
de identidade. Para viajar desacompanhado ou na companhia de apenas um dos pais é 
necessária a autorização no Juizado de Menores. 
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BRASIL: É imprescindível que o participante leve documento de identidade com foto. 
 
Menores de 12 anos devem viajar acompanhados de um adulto com parentesco 
comprovado documentalmente. Na ausência deste, o menor deverá portar autorização 
judicial. 
 
Observações 
Para o correto andamento da viagem, por motivo técnico ou força maior, a ordem dos 
programas poderá ser alterada a critério da empresa ou do acompanhante responsável 
pela excursão, sem prejuízo para o passageiro; 
 
Os valores cotados são os da data mais em conta do marítimo e demais serviços, são 
somente referenciais e estão sujeitos à alteração de disponibilidade, valores e lugares 
sem aviso prévio. 

  


