
1° Dia – 21 Mar – SEG – São Paulo / Santos:  
Apresentação ao meio-dia no aeroporto de 
Congonhas, em São Paulo, para embarque em 
em ônibus especial de turismo com destino ao 
porto de Santos. Chegada, entrega das 
bagagens e embarque no transatlântico MSC 
Preziosa. Todas as refeições e bebidas 
incluídas. Tem muita coisa para fazer a bordo, 
ou também pode eleger o “dulce far niente”, 
que também é importantíssimo. Aproveite! 
Zarpamos às 19h. 
2° Dia – 22 Mar – TER – Porto Belo:  
Todas as refeições incluídas. Chegada às 9h 
em Porto Belo, e saída às 18h. Àqueles que 
interessar fazer alguma excursão em terra 
deverão ter adquirido a bordo a mesma no dia 
anterior. Aos demais que ficam a bordo, 
consultem a programação de bordo do navio 
e elejam as atividades. Aproveitem! Atenção 
para a programação de Karaokê… e das 
reúnas que teremos a bordo. 

3° Dia – 23 Mar – QUA – Camboriú: 
Todas as refeições incluídas. Chegada às 7h 
em Camboriú, e saída às 18h. Consulte o guia 
para a nossa programação em terra e/ou a 
bordo. Os passeios em terra serão oferecidos 
opcionalmente pelo navio. Aproveite! 
4° Dia – 24 Mar – QUI – Em Navegação: 
Todas as refeições incluídas. Dia inteiro de 
navegação. Consulte a programação do navio 
e eleja atividade. Aproveite! 
5° Dia – 25 Mar – SEX – Santos / São Paulo: 
Café da manhã no restaurante da sua 
escolha. Chegaremos em Santos às 06h. da 
manhã. Após o café da manhã, início do 
desembarque no por to de Santos e 
embarque em ônibus especial de turismo 
com destino ao aeroporto de Congonhas, em 
São Paulo e… 

Até a próxima viagem. 

REENCONTRO  
ENGPUC – 40 ANOS

• Todas as refeições; 
• Todas as bebidas; 
• Todas as gorjetas a bordo; 
• Acomodação em cabine externa; 
• Revista personalizada da viagem; 
• Traslado Congonhas / Santos (ida e volta); 
• Programação diária de Recreação e Shows; 
• Acompanhamento de Guia Magnificat.

Balneário Camboriú

SAÍDA: 
21/03/22 

5 dias



NOSSO PROGRAMA INCLUI: 
- Acomodação no navio MSC Preziosa em cabines 

externas e com todas as refeições incluídas; 
- Pacote de bebidas “Easy” que inclui, a 

vontade: Chopp, Seleção de Vinhos da casa em 
Taça, Seleção de Coquetéis clássicos, Sucos de 
Frutas e Refrigerantes no copo, Água mineral 
engarrafada e Bebidas Quentes clássicas 
(expresso, cappuccino, caffe latte, chá quente);  

- Traslado do Aeroporto de Congonhas ao Porto 
de Santos (ida e volta); 

- Todas gorjetas a bordo (que não são baratas!); 
- Revista de fotos personalizadas da viagem; 
- Acompanhamento de Guia Magnificat; 

NÃO INCLUI: 
- Passagem aérea. Caso necessária, consulte-nos 

para valor válido para a sua cidade de origem; 
- Extras de caráter pessoal; 
- Passeios em terra não mencionados; 
- Seguro saúde com cobertura médica, odontológica 

e farmacêutica durante todo o período da viagem; 
- Tudo que não estiver mencionado como incluído. 

Obrigatório carteira de identidade ou passaporte. 

Cabine externa The Green Sax Jazz Bar Galaxy Lounge

IMPORTANTE:  
A companhia do navio não garante os preços 
antes da reserva efetivamente feita e, por isso, 
os preços devem ser reconfirmados no 
momento da reserva, pois estão sujeitos à 
disponibilidade do navio. Recomendamos 
inscrição imediata para evitarmos esta 
possibilidade dos preços não serem mantidos.

NOTAS IMPORTANTES: 
- A inscrição para tomar parte na programação descrita neste folheto implica na total aceitação de todas as condições aqui estabelecidas. 
- MAGNIFICAT TURISMO LTDA, na qualidade de operadora, declara que o presente programa de viagem será realizado em atendimento: 
• Às “Condições Específicas” ou “Descrição do Programa” ora estabelecido neste impresso e as “Condições gerais e Contrato de Serviços”, regulamentando os direitos e 

deveres recíprocos das partes, suas responsabilidades e os casos de alterações ou cancelamentos do programa. 
• Os preços destes programas foram calculados tomando-se por base os custos de operação do programa no dia 29/07/2020. Eventuais variações destes custos operacionais poderão 

determinar alteração do preço final do programa. Havendo tais variações, as diferenças de valores, quando excederem o valor original do programa, serão suportadas pelo cliente.  
• Para as viagens durante ou pós-pandemia COVID-19, oportunamente, informaremos sobre novos documentos, parâmetros ou protocolos, para viajantes em grupo, aéreos, 

rodoviários ou marítimos, 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.                                                                                                                                                                      Caxias do Sul, 29 de Julho de 2020.

Av. Itália, 277 / 509  –  95.010-040  –  Caxias do Sul  –  RS  –  Brasil 
54 3028-7012 |  54 98111-0706  –  www.magnificat.tur.br

Número de passageiros e Cabine Valor
Entrada,  
na inscrição

12 pagamentos 
 sem juros

Por Pessoa, em cabine Dupla, a compartir R$ 4.070 R$    886 12 x de R$ 266

Por Casal (2 pessoas), em cabine Dupla R$ 7.990 R$ 1.622 12 x de R$ 531

Por Família (3 pessoas), em cabine Tripla R$ 11.320 R$ 2.480 12 x de R$ 737

Por Pessoa, em cabine Individual R$ 5.990 R$ 1.043 12 x de R$ 413

http://www.magnificat.tur.br

