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O objetivo das excursões nesse programa é 
oferecer aos agentes de viagens uma breve 
ideia dos diversos passeios que podem 
ser organizados em cada porto de escala, 
criando novas oportunidades e deixando 
a experiência de cruzeiro dos seus clientes 
ainda mais rica.                         
Além de todo o conforto e comodidade, 
nós cuidamos de todos os detalhes para 
um passeio tranquilo em terra, guiado por 
guias qualificados.
A segurança é um dos pontos mais 
importantes e todos os nossos parceiros 
nos portos de desembarque seguem 
rigorosos protocolos para garantir aos 
hóspedes uma experiência tranquila e 
segura.
Todos os nossos serviços pré-pagos são 
comissionados e as excursões MSC não 
poderiam ser diferentes. Realizando a 
venda antecipada, a comissão é de até 10% 
por excursão vendida; você garante um 
lugar para seu cliente, sem risco de esgotar,  
com a vantagem de até 20% de desconto 
comparado com os preços das mesmas 
excursões caso fossem adquiridas a bordo.

As facilidades não param por ai, o 
pagamento pode ser parcelado em até 
12x sem juros juntamente com o valor do 
cruzeiro.
Confira as excursões disponíveis e valores 
no MSC Book no momento da reserva, ou 
gerenciando reservas já feitas no período 
de até 48h antes do cruzeiro. 
Lembrando que  os preços podem variar 
de acordo com o cruzeiro e estão sujeitos a 
alteração sem prévio aviso.  A programação 
das excursões terrestres e dos itinerários 
poderão sofrer alterações devido às 
condições locais e/ou a qualquer fator não 
previsto. 
Os pacotes são em números limitados: 
reserve com antecedência para garantir 
a disponibilidade. Os protocolos de 
desembarque das excursões e dinâmica 
dos passeios estão sujeitos a alteração 
e implementação mediante aprovacões 
governamentais.
Para mais informações, solicitação do 
Programa Completo de Excursões e condições 
especiais para grupos acima de 40 hóspedes, 
entre em contato através do e-mail:  
shorex@msccruzeiros.com.br

EXCURSÕES QUE PROPORCIONAM UMA EXPERIÊNCIA 
COMPLETA AOS SEUS CLIENTES

UMA EXPERIÊNCIA 
INESQUECÍVEL

O seu cliente conhecerá cada destino com tranquilidade em passeios com desembarque prioritário e todo apoio da 
equipe do navio e aproveite condições especiais para reservas antecipadas.
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Passeio de escuna para conhecer 
a praia do Jabaquara. 

35 quilômetros de praias de areias brancas e 
400 impressionantes cachoeiras. Ilhabela é com 
certeza um maravilhoso destino de férias nos 
itinerários da MSC Cruzeiros, fazendo justiça ao 
nome. 

Duração: 4 horas

O passeio tem início no píer no centro de 
Ilhabela onde o hóspede embarcará em uma 
escuna para a Praia de Jabaquara.  No percurso 
passaremos em frente ao Yacht Club de Ilhabela 
e as praias do Barreiro,  Viana e Pedra do Sino.  
Em seguida passaremos pelo Farol da Ponta 
das Canas e logo depois desembarcaremos na 
praia do Jabaquara para que possa desfrutar 
da mata atlântica ao redor e da belíssima praia. 
Ficaremos por cerca de 1 hora e meia na praia. 
No retorno ao píer daremos uma volta em torno 
do navio para fotos.

Excursão pelos principais pontos turísticos 
a bordo do famoso Trolley.

Proporcionando um relaxante dia fora do navio, 
Búzios, com seu excelente clima, é um pequeno 
paraíso de diversão e energia. Depois de passar 
pelas coloridas barracas e lojas, por que não 
curtir uma das excelentes praias de areias 
brancas? 

Duração: 2 horas

O Trolley é um veículo especial que levará o 
hóspede por uma aventura de desbravamento 
da península e certamente é a melhor maneira 
de conhecer Búzios pelos seus melhores 
ângulos. Faremos um passeio por 12 praias 
e 2 mirantes em um veículo alto e totalmente 
aberto, que proporciona uma vista incrível e 
sem “molduras”.  Ao todo são cinco paradas 
incluindo um ponto de interesse geológico e 
a Praia do Forno que é uma das mais bonitas 
da cidade. Não existe passeio ou veículo igual 
a este no Brasil. Uma chance única de realizar 
uma grande excursão! 

 BÚZIOS 
TROLLER TOUR - BUZ03 

ESCUNA PARA A PRAIA 
DE JABAQUARA - ILA04

Jantar inesquecível no Sr. Tango e com 
localização exclusiva.

Buenos Aires, a capital da Argentina, é rica 
em cultura, música e arte. Quando o navio 
atraca no moderno terminal de cruzeiros, os 
altos arranha-céus da nona maior cidade do 
mundo já deixam ver a elegância e energia 
desta cidade cosmopolita e importante 
destino de cruzeiros.

Duração: 4,5 horas

Uma noite inesquecível em Buenos Aires 
é o que esta excursão oferece, com uma 
combinação das atrações mais conhecidas da 
cidade: jantar e tango de alta qualidade. Com 
a apresentação do famoso cantor Fernando 
Soler, o espetáculo do Señor Tango é sem 
dúvida um dos melhores da cidade. Esta é 
a oportunidade de visitar um dos clubes 
mais tradicionais de Buenos Aires, onde o 
hóspede poderá saborear um delicioso jantar, 
acompanhado por um incrível espetáculo de 
tango no estilo da Broadway. O encanto fica 
por conta do palco em movimento, cavalos, 
efeitos especiais e algumas outras surpresas 
durante a apresentação. 

Aproveite o passeio panorâmico e 
saboreie nossa seleção de vinhos.

Cidade capital, maior cidade, e principal porto 
do Uruguai, Montevidéu é uma encantadora e 
histórica cidade, com elegante arquitetura dos 
séculos XIX e XX, belos parques e monumentos. 

Duração: 4 horas

Os hóspedes conhecerão os principais 
pontos turísticos de Montevidéu e com a 
oportunidade de saborear seus famosos 
vinhos, este passeio que proporcionará uma 
experiência incrível do verdadeiro sabor da 
cidade. Começando na cidade velha e na 
região da orla, o hóspede irá aprender sobre o 
primeiro navio de batalha da Segunda Guerra 
Mundial. Depois, aproveitará um passeio 
panorâmico pelo Memorial General Artigas, 
e então no Parque Batlle, com seu famoso 
monumento La Carreta e o Obelisco de 
Montevidéu. Poderá ver o Estádio Centenario, 
sede da primeira Copa do Mundo, o belo 
Palácio Legislativo e o Parque Prado antes de 
deixar a cidade e seguir para a Vinícola Juanicó, 
considerada uma das melhores do Uruguai.

CITY TOUR POR MONTEVIDÉU E 
DEGUSTAÇÃO DE VINHOS -  MTV12 

INCRÍVEL ESPETÁCULO NO 
SR. TANGO - BUE24T

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA 
RESERVAS ANTECIPADAS
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