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Cerimônias românticas: casamento, lua de mel, renovação de votos e noivado.
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CASAMENTOS A BORDO E RENOVAÇÕES DE VOTOS
Diga eu aceito pela primeira vez, ou novamente, com um coordenador de cerimônias MSC 
em um pacote feito para suas necessidades!

Nossos coordenadores de cerimônias organizarão e proporcionarão uma cerimônia simbólica a bordo para celebrar 
seu casamento, renovação de votos, noivado e lua de mel.

CLASSIC CELEBRATION
De um buquê de rosas clássicas e 
flor de lapela a fotos espontâneas, 
o pacote Classic Celebration
oferece elegância de forma
acessível para a celebração. Um
bolo de dois andares em uma
linda cerimônia decorada com
arranjos florais, o brinde com os
convidados e a decoração especial
da cabine na noite do evento, são
alguns dos principais detalhes que
tornará a comemoração um
momento inesquecível!

ROMANTIC CELEBRATION
A experiência começa no dia 
do embarque com uma garrafa de Moet & 
Chandon e canapés na cabine. Após a cerimônia, 
o seu cliente poderá desfrutar de um bolo de 
casamento de três camadas e brinde com 
champanhe Moet & Chandon com os convidados. 
Durante o cruzeiro, também poderá saborear um 
café da manhã na cabine para duas pessoas e 
jantar em um dos restaurantes de especialidades 
do navio

DELUXE CELEBRATION
O serviço Premium, começa com embarque prioritário 
para os noivos e 6 convidados. 
A preparação para a cerimônia será com serviços de 
cabeleireiro, manicure e pedicure. Após a cerimônia, a 
comemoração será com um bolo de três camadas e um 
brinde com champanhe Veuve Clicquot. As amenidades 
especiais da cabine durante todo o cruzeiro, uma noite 
de jantar especial para dois e uma moldura elegante 
com a foto de casamento favorita completam a jornada 
romântica.

PACOTES ESPECIAIS PARA 
CERIMÔNIAS ROMÂNTICAS

CERIMÔNIAS A BORDO 
Uma viagem de cruzeiro a dois 
por si só já é uma experiência 
romântica e memorável, então por 
que não aproveitar para declarar 
todo o amor e comemorar junto 
com amigos e família a bordo dos 
nossos navios?  
Nossos pacotes não são exclusivos 
apenas para casamentos. Por 
contarem com todo o suporte 
de pré-consultoria e de um 
coordenador de cerimônias a 
bordo, a ocasião especial pode 

Com a MSC Cruzeiros o seu cliente poderá viver um sonho romântico de uma forma verdadeiramente inesquecível.  
Desfrutará de uma diversidade de locais sofisticados a bordo de nossos navios, além do conforto e entretenimento 
completo, enquanto descobrirá as histórias e os cenários naturais de cada destino.

ser uma renovação de votos, uma 
comemoração de bodas de prata, 
uma festa de noivado, um pedido 
de casamento surpresa ou 
simplesmente uma declaração de 
amor.  
Para todos os eventos temos um 
pacote especial que se adequará 
a todas as necessidades do seu 
cliente. 
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Classic 
R$ 4,099,00

Romantic 
R$ 8.699,00

Deluxe 
R$ 13,709,00

Pré-consultoria de casamento a bordo e coordenador de 
cerimônias a bordo ■ ■ ■
Cerimônia com música ambiente na presença de um 
oficial do navio e local da cerimônia decorado com 
arranjos florais

■ ■ ■

Buquê e flor de lapela combinando ■ ■ ■
1 Certificado de casamento simbólico assinado pelo 
Comandante ■ ■ ■
Bolo de dois andares (26cm e 20cm) e brinde com 
espumante para o casal e os convidados (até 6 pessoas) ■
Bolo de três andares (26 cm, 20 cm e 12-15 cm) 
e garrafa de champagne (Moet & Chandon)* ■ ■

Serviço de fotografia 1h 2h 3h + foto com 
moldura

Decoração da cabine (noite da cerimônia) ■
+ Café da

manhã Deluxe 
para 2

+ Café da
manhã Deluxe 

para 2

Garrafa de Moet & Chandon e canapé servido na cabine 
(+2 taças de lembrança) ■ ■
Jantar romântico para dois no restaurante de sua escolha, 
incluindo uma garrafa de Champagne Nicolas Feuillatte ■ ■

Check-in prioritário e serviço de passadoria Casal Casal
+ 6 convidados

Brinde com Champagne (Veuve Clicquot) 
para o casal e os convidados ■

Serviços de manicure para o casal ■
Serviço de cabeleireiro e maquiagem para a noiva,
cabeleireiro e barbeiro para o noivo ■

O QUE ESTÁ INCLUIDO
EM CADA PACOTE?

Escolha entre as três opções de pacotes de cerimônias. Nossos pacotes oferecem diversas opções, permitindo que seu 
cliente escolha cada detalhe, tornando o sonho uma realidade.

Os pacotes incluem até 8 participantes (o casal mais 6 convidados; maiores de 3 anos contam como convidados, pois 
o espumante pode ser substituído por suco de frutas ou ponche). Um suplemento de $6 / €5 / R$21 deve ser pago
antecipadamente por cada participante acima do número total de 8, com bolo e espumante para todos brindarem. No
momento da reserva o valor do IRRF será adicionado ao valor do pacote e ao do suplemento adicional.

SERVIÇOS EXTRAS DISPONÍVEIS
• Delícias culinárias e brindes extras: lista completa e opções nos menus disponíveis a bordo.
• Música para cerimônia ao vivo: para o clima perfeito (taxas são aplicáveis por hora baseado na disponibilidade).
• Tratamento de  beleza para casamento: Penteado, maquiagem e manicure: o seu cliente poderá escolher o pacote
favorito no MSC Aurea Spa.
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