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RÉVEILLON NO MSC SEASIDE 
queima de fogos de Copacabana 

30/12 a 07/01 de 2022 - 9 Dias e 8 Noites 

 

 
 

O MSC Seaside é o primeiro e o maior navio de cruzeiro construído pela italiana Fincantieri e 
posteriormente adquirido pela MSC Cruzeiros. possui 20 decks (andares) e capacidade máxima para 
acomodar até 5.179 passageiros, além dos 1.413 tripulantes, tem 323 metros de comprimento e possui 
um peso bruto de 154.000 toneladas, impressionando a todos pelo seu design inovador, gastronomia de 
qualidade e entretenimento abundante. 
 
Possui uma área promenade voltada para o mar, que circunda o navio, oferecendo aos passageiros 
uma ampla variedade de restaurantes, bares e lojas. O espaço também conta com uma ponte de 40 
metros de altura e duas passarelas de vidro. Lugares perfeitos para vistas incríveis do pôr do sol. 
O MSC Seaside apresenta um dos maiores e mais interativos parques aquáticos no mar, com vários 
andares. Dois decks no navio oferecem atividades para crianças e famílias, incluindo trilhas de aventura 
e escorregadores. O MSC Seaside é o primeiro navio de cruzeiro a contar com tecnologia de 
slideboarding, que combina um exclusivo toboágua e um videogame interativo. O slide de 367 pés e 
dois andares vem com uma jangada elegantemente projetada com controlador embutido. 
 
Outras áreas de entretenimento no navio incluem um belíssimo e grandioso teatro, um luxuoso cassino, 
um clube de comédia e uma pista de boliche de tamanho real. O navio também possui um Spa e Centro 
Fitness, com diversos tratamentos e equipamentos para exercitar e revitalizar o corpo e a alma, 
O MSC Seaside é composto por dez opções diferentes de restaurantes, cinco dos quais são 
restaurantes selecionados de especialidades, incluindo um simpático bistrô francês, um estiloso 
restaurante japonês, que mistura modernidade e tradição, e uma deliciosa casa de carnes, que serve 
cortes premium de todo o mundo, além de diversos outros pratos deliciosos, todos acompanhados de 
uma seleção de vinhos, cervejas e coquetéis. Além disso, o navio também dispõe de 19 bares e 
lounges, cada um com sua atmosfera única. 
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Roteiro:             
       DATA  PORTO CHEGADA SAÍDA 

30/12 (quinta feira) Santos  19;00 

31/12 (sexta feira)  Ilha Grande (RJ) 07:00 17:00 

31/12 (sexta feira) Copacabana (RJ) 21:00 23:59 

01/01 (sábado ) Copacabana (RJ) 00:01 01:30 

02/01 (domingo) Ilhéus (BA) 12:00 19:00 

03/01 (segunda) Salvador (BA) 07:00 - 

04/01 (terça feira) Salvador (BA) - 17:00 

05/01 (quarta feira) Navegação    

06/01 (quinta feira) Búzios (RJ) 07:00 16:00 

07/01 (sexta feira) Santos 08:00  

 

INCLUI:  

❖8 diárias no MSC SEASIDE 

❖Sistema de Pensão completa (café da manhã, almoço e jantar) 

 
NÃO INCLUI:  

❖ Bebidas durante as refeições;  

❖ Seguro de viagem (opcional);  

❖ Gorjeta;  

❖ Passeios durante as paradas; 

❖ Traslados; 

 
VALOR POR PESSOA EM CABINE DUPLA:  
 

1) Cabine interna Fantástica: R$ 7.608,00 

Entrada: R$ 2.000,00 
11 x  R$ 527,72 (entrada em Janeiro 2021) 
10 x  R$ 560,90 (entrada em Fevereiro 2021) 
09 x  R$ 623,11 (entrada em Março 2021) 
08 x  R$ 701,00 (entrada em Abril 2021) 
 

2) Cabine com Varanda: R$ 10.000,00 (melhor escolha) 

Entrada: R$ 2.000,00 
11 x  R$ 727,28  (entrada em Janeiro 2021) 
10 x  R$ 800,00  (entrada em Fevereiro 2021) 
09 x  R$  888,89 (entrada em Março 2021) 
08 x  R$ 1.000,00 (entrada em Abril 2021) 

 

 
WhatsApp: +55 (11) 9.4116-1354 

 
 

Observações: 
 Embarque somente com a Carteira de Identidade (RG) original, bom estado de conservação 

e emitida há menos de 10 anos (não aceitam CNH);  
 Menores de 18 anos viajando desacompanhado de um dos pais devem portar autorização 

por escrito e reconhecida em cartório. 
 Para cabines singles favor nos consultar.  
 Para não residentes em São Paulo. Solicite serviços de estadia com city tour em Santos ou 

na Capital.

https://api.whatsapp.com/send?phone=5511941161354&text=reveillon21
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