
1° Dia – 10 Fev – SEX – Caxias do Sul / Itajaí: 
Embarque em Caxias do Sul em ônibus de turismo com 
destino a Itajaí. Chegada e check-in e jantar no hotel. 

2° Dia – 11 Fev – SAB – Itajaí: 
Café da manhã no hotel e, em horário a ser determinado, 
traslado para o porto de Itajaí para embarque no 
transatlântico MSC Armonia. Todas as refeições incluídas. 
Temos muitas coisas para fazer, ou também podemos 
eleger o “dulce far niente”, que também é possível. 
Aproveitem! Zarpamos às 18h. 

3° Dia – 12 Fev – DOM – Em navegação:  
Todas as refeições e bebidas incluídas. Dia inteiramente 
livre para atividades independentes. Consulte a 
programação do navio e eleja a atividade. Aproveite! 

4° Dia – 13 Fev – SEG – Punta Del Este, Uruguai: 
Todas as refeições e bebidas incluídas. Chegada pela 
manhã em Punta Del Este. Em horário a ser determinado, 
sairemos para passeio em Punta Del Este. Consulte a 
programação do navio e eleja a atividade. Aproveite! 

5° Dia – 14 Fev – TER – Buenos Aires, Argentina: 
Todas as refeições e bebidas incluídas. Chegada pela 
manhã em Buenos Aires. Em horário a ser determinado, 
sairemos para passeio em Buenos Aires. Consulte a 
programação do navio e eleja a atividade. Aproveite! 

6° Dia – 15 Fev – QUA – Em navegação:  
Todas as refeições e bebidas incluídas. Dia inteiramente 
livre para atividades independentes. Consulte a 
programação do navio e eleja a atividade. Aproveite! 

7° Dia – 16 Fev – QUI – Em navegação:  
Todas as refeições e bebidas incluídas. Dia inteiramente 
livre para atividades independentes. Consulte a 
programação do navio e eleja a atividade. Aproveite! 

8° Dia – 17 Fev – SEX – Ilhabela: 
Todas as refeições e bebidas incluídas. Chegada pela 
manhã em Ilhabela. Você pode optar por fazer algum 
passeio em terra ou ficar curtindo o navio. Consulte a 
programação do navio e eleja a atividade. Aproveite! 

9° Dia – 18 Fev – SAB – Itajaí / Caxias do Sul: 
Café da manhã a bordo. Em horário a ser determinado, 
desembarque no porto de Itajaí, traslado em ônibus de 
turismo para Caxias do Sul e….                  

Até a próxima viagem. 

SAÍDA: 
10/02/23  

9 dias

CRUZEIRO MSC

• Todas as refeições a bordo; 
• Todas as bebidas a bordo; 
• Todas as taxas e gorjetas a bordo; 
• Acomodação em cabine externa; 
• Pacote de internet a bordo; 
• Passeio em Buenos Aires e Punta Del Este; 
• Traslado Caxias do Sul / Itajaí (ida e volta); 
• Seguro Saúde com cobertura Covid–19.

Buenos Aires



NOSSO PROGRAMA INCLUI: 
- Traslado no trecho Caxias do Sul / Itajaí / Caxias do Sul 

em ônibus de turismo; 
- Acomodação no MSC Armonia em cabines externas;  
- Todas as refeições e bebidas (pct. Easy) incluídas; 
- Gorjetas obrigatórias no navio; 
- Seguro saúde com cobertura para Covid-19; 
- Pacote de internet do cruzeiro; 
- Passeio em Punta del Este com Casapueblo; 
- Passeio em Beunos Aires;  
- Acompanhamento de Guia Magnificat. 

 

NÃO INCLUI: 
- Extras de caráter pessoal; 
- Passeios em terra nas cidades atracadas; 
- Tudo que não estiver mencionado como incluído. 

Documento necessário: Carteira de Identidade ou 
Passaporte com validade mínima até Julho 2023.

Av. Itália, 277 / 509  –  95.010-040  –  Caxias do Sul  –  RS  –  Brasil 
54 3028-7012 |  54 98100-1331  –  www.magnificat.tur.br

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 em dólar americano, tomando-se por base os custos de operação do programa no dia 25/04/2022. 

Eventuais variações destes custos operacionais ou cambiais 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, 25 de abril de 2022.                                                                                                     

Valores Por Pessoa e Cabine Valor Cartão de Crédito

Por Pessoa, em cabine Tripla, a compartir R$ 9.590 12 × de R$ 800

Por Pessoa, em cabine Dupla, a compartir R$ 10.530 12 × de R$ 880

Por Pessoa, em cabine Individual R$ 14.950 12 × de R$ 1.250

Cabine externa Punta Del Este 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.

http://www.magnificat.tur.br

