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NAVIO MSC FANTASIA 

  
https://www.msccruzeiros.com.br/nossos-cruzeiros/navios/msc-fantasia 

ITINERÁRIO DO CRUZEIRO (SANTOS, MONTEVIDÉU, BUENOS AIRES, PUNTA DEL ESTE, SANTOS) 

Partida: Porto de Santos 

DIA DATA ESCALA CHEGADA SAÍDA 

Domingo 07/02/2021 Santos – Brasil ------- 18:00 hs 

Segunda 08/02/2021 Navegando ------- ------- 

Terça 09/02/2021 Montevidéu – Uruguai 15:00 hs 20:00 hs 

Quarta 10/02/2021 Buenos Aires – Argentina 11:00 hs 23:59 hs 

Quinta 11/02/2021 Buenos Aires – Argentina 00:01 hs 17:00 hs 

Sexta 12/02/2021 Punta Del Este – Uruguai 09:00 hs 16:00 hs 

Sábado 13/02/2021 Navegando ------- ------- 

Domingo 14/02/2021 Santos – Brasil 09:00 hs ------- 
 

Informações sujeitas a alterações como consequência da disponibilidade efetiva do berço final de ancoragem. 

 

EXPERIÊNCIA BELLA 

  Cabine garantida – Garante a Categoria da cabine, mas não pode ser escolhida no ato da reserva, a mesma será 
designada pela Cia antes do embarque.  

Incluso 

REFEIÇÕES INCLUSAS 

Todas as refeições inclusas, exceto nos restaurantes de especialidades. 

ESPETÁCULOS ESTILO BROADWAY 

Encante-se com o glamour dos espetáculos estilo Broadway no teatro do navio. 

ENTRETENIMENTO PARA JOVENS E CRIANÇAS 

Pensando nos papais e mamães, a MSC criou diversas áreas exclusivas para a garotada. Para crianças de 3 a 11 anos 

está disponível o Miniclube e Juniors Club oferecendo uma ampla variedade de atividades estimulantes e interessantes. 

Já os adolescentes possuem o Young Club onde serão tratados de maneira diferente, como jovens adultos, com diversas 

atividades para ajuda-los a fazer novos amigos. 

CUIDADOS ESPECIAIS PARA BEBES 

Para crianças de 1 a 3 anos o Mini Club oferece o serviço Babycare, com equipe qualificada para cuidar de seu bebê. 

Esse serviço é sujeito a reserva antecipada e possui disponibilidade limitada. 

ACADEMIA 

Acesso ilimitado a academia, para manter e aprimorar sua forma física, com uma ampla variedade de equipamentos. 

Valores em Reais (por pessoa) 

CATEGORIA 1 – CABINE INTERNA GARANTIDA – EXPERIÊNCIA BELLA 
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Valor da cabine Dupla:  

1º Passageiro: R$ 4.059,00  

2º Passageiro: Paga somente as taxas 

Taxas Portuária: R$ 810,00 x 2 = R$ 1.620,00 

Taxa de serviço (por cabine): R$ 728,00 

Impostos: R$ 417,51 

Valor Total da viagem por pessoa: R$ 3.412,26 

Valor Total da viagem por Cabine: R$ 6.824,52 

 

Valor da cabine Tripla:  

1º Passageiro: R$ 4.059,00  

2º Passageiro: Paga somente as taxas 

3º Passageiro: R$ 1.019,00 

Taxas Portuária: R$ 810,00 x 3 = R$ 2.430,00 

Taxa de serviço (por cabine): R$ 1.092,00 

Impostos: R$ 556,92 

Valor Total da viagem por Cabine: R$ 3.052,31 

Valor Total da viagem por Cabine: R$ 9.156,93 

 

CATEGORIA 01 – CABINE EXTERNA VISTA OBSTRUÍDA GARANTIDA – EXPERIÊNCIA BELLA 

Valor da cabine Dupla:  

1º Passageiro: R$ 4.859,00  

2º Passageiro: Paga somente as taxas 

Taxas Portuária: R$ 810,00 x 2 = R$ 1.620,00 

Taxa de serviço (por cabine): R$ 728,00 

Impostos: R$ 472,41 

Valor Total da viagem por Cabine: R$ 3.839,71 

Valor Total da viagem por Cabine: R$ 7.679,42 

 

Valor da cabine Tripla:  
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1º Passageiro: R$ 4.859,00  

2º Passageiro: Paga somente as taxas 

3º Passageiro: R$ 1.019,00 

Taxas Portuária: R$ 810,00 x 3 = R$ 2.430,00 

Taxa de serviço (por cabine): R$ 1.092,00 

Impostos: R$ 611,82 

Valor Total da viagem por Cabine: R$ 3.372,28 

Valor Total da viagem por Cabine: R$ 10.011,84 

 

CATEGORIA B1 – CABINE COM VARANDA GARANTIDA – EXPERIÊNCIA BELLA 

Valor da cabine Dupla:  

1º Passageiro: R$ 6.189,00  

2º Passageiro: Paga somente as taxas 

Taxas Portuária: R$ 810,00 x 2 = R$ 1.620,00 

Taxa de serviço (por cabine): R$ 728,00 

Impostos: R$ 563,68 

Valor Total da viagem por Cabine: R$ 4.550,34 

Valor Total da viagem por Cabine: R$ 9.100,68 

 

Valor da cabine Tripla:  

1º Passageiro: R$ 6.189,00  

2º Passageiro: Paga somente as taxas 

3º Passageiro: R$ 2.229,00 

Taxas Portuária: R$ 810,00 x 3 = R$ 2.430,00 

Taxa de serviço (por cabine): R$ 1.092,00 

Impostos: R$ 786,12 

Valor Total da viagem por Cabine: R$ 4.242,04 

Valor Total da viagem por Cabine: R$ 12.726,12 
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EXPERIÊNCIA FANTÁSTICA  

 
Incluso 

REFEIÇÕES INCLUSAS 

Todas as refeições inclusas, exceto nos restaurantes de especialidades. 

ESPETÁCULOS ESTILO BROADWAY 

Encante-se com o glamour dos espetáculos estilo Broadway no teatro do navio. 

ENTRETENIMENTO PARA JOVENS E CRIANÇAS 

Pensando nos papais e mamães, a MSC criou diversas áreas exclusivas para a garotada. Para crianças de 3 a 11 anos 

está disponível o Miniclube e Juniors Club oferecendo uma ampla variedade de atividades estimulantes e interessantes. 

Já os adolescentes possuem o Young Club onde serão tratados de maneira diferente, como jovens adultos, com diversas 

atividades para ajuda-los a fazer novos amigos. 

CUIDADOS ESPECIAIS PARA BEBES 

Para crianças de 1 a 3 anos o Mini Club oferece o serviço Babycare, com equipe qualificada para cuidar de seu bebê. 

Esse serviço é sujeito a reserva antecipada e possui disponibilidade limitada. 

ACADEMIA 

Acesso ilimitado a academia, para manter e aprimorar sua forma física, com uma ampla variedade de equipamentos. 

CAFÉ DA MANHÃ NA CABINE 

Aproveite ainda mais seu cruzeiro, solicitando seu café da manhã na cabine. 

SERVIÇO DE QUARTO 24H 

Serviço de quarto 24h, 7 dias por semana 

ESCOLHA DE CABINE 

Escolha sua cabine, nas melhores localizações do navio. Sujeito a disponibilidade e alteração de cabine até o momento do 

embarque. 

 

Valores em Reais (por pessoa) 

CATEGORIA I2 – CABINE INTERNA - EXPERIÊNCIA FANTÁSTICA 

 

Valor da cabine Dupla:  

1º Passageiro: R$ 4.439,00  

2º Passageiro: Paga somente as taxas 

Taxas Portuária: R$ 810,00 x 2 = R$ 1.620,00 

Taxa de serviço (por cabine): R$ 1.092,00 

Impostos: R$ 443,59 

Valor Total da viagem por Cabine: R$ 3.615,30 

Valor Total da viagem por Cabine: R$ 7.230,60 

 

Valor da cabine Tripla:  
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1º Passageiro: R$ 4.439,00  

2º Passageiro: Paga somente as taxas 

3º Passageiro: R$ 1.019,00 

Taxas Portuária: R$ 810,00 x 3 = R$ 2.430,00 

Taxa de serviço (por cabine): R$ 1.092,00 

Impostos: R$ 583,00 

Valor Total da viagem por Cabine: R$ 3.187,66 

Valor Total da viagem por Cabine: R$ 9.563,00 

 

CATEGORIA 02 – CABINE EXTERNA (VISTA OBSTRUÍDA) – EXPERIÊNCIA FANTÁSTICA 

Valor da cabine Dupla:  

1º Passageiro: R$ 5.569,00  

2º Passageiro: Paga somente as taxas 

Taxas Portuária: R$ 810,00 x 2 = R$ 1.620,00 

Taxa de serviço (por cabine): R$ 728,00 

Impostos: R$ 521,13 

Valor Total da viagem por Cabine: R$ 4.219,07 

Valor Total da viagem por Cabine: R$ 8.438,14 

 

Valor da cabine Tripla:  

1º Passageiro: R$ 5.569,00  

2º Passageiro: Paga somente as taxas 

3º Passageiro: R$ 1.019,00 

Taxas Portuária: R$ 810,00 x 3 = R$ 2.430,00 

Taxa de serviço (por cabine): R$ 1.092,00 

Impostos: R$ 660,54 

Valor Total da viagem por Cabine: R$ 3.590,18 

Valor Total da viagem por Cabine: R$ 10.770,54 

 

CATEGORIA B2 – CABINE COM VARANDA – EXPERIÊNCIA FANTÁSTICA 
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Valor da cabine Dupla:  

1º Passageiro: R$ 6.629,00  

2º Passageiro: Paga somente as taxas 

Taxas Portuária: R$ 810,00 x 2 = R$ 1.620,00 

Taxa de serviço (por cabine): R$ 728,00 

Impostos: R$ 593,87 

Valor Total da viagem por Cabine: R$ 4.785,44 

Valor Total da viagem por Cabine: R$ 9.570,88 

 

Valor da cabine Tripla:  

1º Passageiro: R$ 6.629,00  

2º Passageiro: Paga somente as taxas 

3º Passageiro: R$ 1.019,00 

Taxas Portuária: R$ 810,00 x 3 = R$ 2.430,00 

Taxa de serviço (por cabine): R$ 1.092,00 

Impostos: R$ 816,32 

Valor Total da viagem por Cabine: R$ 4.398,77 

Valor Total da viagem por Cabine: R$ 13.196,32 

 

EXPERIÊNCIA ÁUREA 
Incluso 

REFEIÇÕES INCLUSAS 

Todas as refeições inclusas, exceto nos restaurantes de especialidades. 

ESPETÁCULOS ESTILO BROADWAY 

Encante-se com o glamour dos espetáculos estilo Broadway no teatro do navio. 

ENTRETENIMENTO PARA JOVENS E CRIANÇAS 

Pensando nos papais e mamães, a MSC criou diversas áreas exclusivas para a garotada. Para crianças de 3 a 11 anos 

está disponível o Miniclube e Juniors Club oferecendo uma ampla variedade de atividades estimulantes e interessantes. 

Já os adolescentes possuem o Young Club onde serão tratados de maneira diferente, como jovens adultos, com diversas 

atividades para ajuda-los a fazer novos amigos. 

CUIDADOS ESPECIAIS PARA BEBES 

Para crianças de 1 a 3 anos o Mini Club oferece o serviço Babycare, com equipe qualificada para cuidar de seu bebê. 

Esse serviço é sujeito a reserva antecipada e possui disponibilidade limitada. 

ACADEMIA 

Acesso ilimitado a academia, para manter e aprimorar sua forma física, com uma ampla variedade de equipamentos. 
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CAFÉ DA MANHÃ NA CABINE 

Aproveite ainda mais seu cruzeiro, solicitando seu café da manhã na cabine. 

SERVIÇO DE QUARTO 24H 

Serviço de quarto 24h, 7 dias por semana 

ESCOLHA DE CABINE 

Escolha sua cabine, nas melhores localizações do navio. Sujeito a disponibilidade e alteração de cabine até o momento do 

embarque. 

BEBIDAS INCLUSAS 

Nesta categoria você ganha o pacote Easy que dá direito ao consumo ilimitado de todas as bebidas com preços de até $5. 

Entre as opções estão: vinho em taças, chope, bebidas destiladas, coquetéis, coquetéis sem álcool, refrigerantes, sucos 

de frutas em copos, garrafas de água mineral, bebidas quentes como café e chocolate. Não inclui frigobar, serviço de 

quarto e sorvetes. 

SOLARIUM EXCLUSIVO 

Livre acesso ao solariam exclusivo para aproveitar os dias ensolarados com total tranquilidade. Somente para maiores de 

18 anos 

ACESSO A ÁREA TERMAL 

Tenha acesso a área termal do SPA (somente adultos) e aproveite das áreas de relaxamento, saunas e muito mais. 

1 MASSAGEM INCLUSA 

Ganhe uma massagem do menu do SPA. Para 3º e 4º leitos o tratamento de SPA não está incluso. 

AMENIDADES NA CABINE 

Roupão e chinelo para uso a bordo 

1 FOTO PARA CADA HÓSPEDE 

Uma foto gratuita para cada hóspede, tirada durante a noite mediterrânea no restaurante principal. 

JANTAR SEM HORÁRIO 

Jante em qualquer horário em uma área exclusiva do restaurante. 

DESCONTO NAS AULAS FITNESS 

Desconto de 50% em aulas do fitness center (ex: Yoga) e personal trainer (sujeito a disponibilidade) 

 

CATEGORIA B3 – CABINE COM VARANDA – EXPERIÊNCIA ÁUREA (ALL INCLUSIVE) 

Valor da cabine Dupla:  

1º Passageiro: R$ 8.499,00  

2º Passageiro: Paga somente as taxas 

Taxas Portuária: R$ 810,00 x 2 = R$ 1.620,00 

Taxa de serviço (por cabine): R$ 728,00 

Impostos: R$ 722,20 

Valor Total da viagem por Cabine: R$ 5.784,60 

Valor Total da viagem por Cabine: R$ 11.569,20 
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Valor da cabine Tripla:  

1º Passageiro: R$ 8.499,00  

2º Passageiro: Paga somente as taxas 

3º Passageiro: R$ 2.229,00 

Taxas Portuária: R$ 810,00 x 3 = R$ 2.430,00 

Taxa de serviço (por cabine): R$ 1.092,00 

Impostos: R$ 994,64 

Valor Total da viagem por Cabine: R$ 5.064,88 

Valor Total da viagem por Cabine: R$ 15.194,64 

 

Obs1. Seguro Opcional: R$ 59,00 por pessoa. 

Obs2. Não inclui bebidas (Exceto a Experiência Áurea,), porém a MSC disponibiliza um pacote de bebidas 

incluídas (veja o pacote mais adequado para o seu cruzeiro abaixo), além de pacotes de serviços, como Internet, 

Spa e atrações pagas à parte, que pode ser comprado antecipadamente com pagamento parcelado. Lembrando 

que as despesas no Cruzeiro, são cobradas em Dólar ao Câmbio do cartão de crédito apresentado no embarque. 

 

Forma de Pagamento: 10% de entrada e saldo em 10x no cartão de credito 

 

PACOTES DE BEBIDAS: 

BEBIDAS TUDO INCLUÍDO 24H 
 

PACOTE EASY 

 

Consumo ilimitado de todas as bebidas com preço até €6! 

Saboreie a liberdade de poder satisfazer a sua sede a qualquer momento com uma seleção dedicada de vinhos da casa a 
copo, cerveja à pressão (Heineken*), espirituosas selecionadas e coactais, Coactais sem álcool (mocktails), refrigerantes 
e sumos de fruta a copo, água mineral engarrafada, bebidas quentes clássicas (expresso, cappuccino, café latte, chá) e 
especialidades quentes e frias de café e chocolate. Pode tirar partido desta oferta em todos os bares a bordo, no buffet e 
nos restaurantes, à excepção dos restaurantes de especialidades. 
*A marca da cerveja pode variar com o tempo. 
  
TERMOS E CONDIÇÕES: Este pacote destina-se ao usufruto pessoas e é válido para uma reserva. O cartão de 
identificação emitido com o pacote é intransmissível. Quaisquer abusos dos termos e condições do pacote podem resultar 
na revogação do serviço sem quaisquer devoluções do valor referente aos restantes dias. O preço do pacote aplica-se a 
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cada dia do cruzeiro exceto ao dia do desembarque e não pode ser adquirido numa base diária. Uma vez ativado a bordo, 
o pacote não pode ser recusado e/ou reembolsado. O pacote tem de ser reservado por todos os passageiros que ocupem 
o mesmo camarote ou que viajem juntos e desejem fazer as refeições à mesma mesa, incluindo os menores que terão de 
reservar a versão Criança do pacote. O pacote não é obrigatório para crianças com menos de 3 anos (ou seja, que ainda 
não tenham cumprido o seu 3.º aniversário). Os seguintes itens não estão incluídos no pacote: Tabaco, copos de 
recordação, menu de gelados, artigos de revenda, minibar e serviço de quartos. 
 

Valor por pessoa: R$ 2.520,00  

 

PACOTE PREMIUM 

 

Consumo ilimitado de todas as bebidas com preço até €10! 

Conceda-se uma quase infinita escolha de forma de refrescar-se à hora que quiser. Esta oferta inclui um vasto leque de 

coactais, bebidas espirituosas, licores, aperitivos e vinhos a copo, cervejas engarrafadas e à pressão, refrigerantes, sumos 

de fruta, água mineral engarrafada, bebidas energéticas, bebidas de café clássicas e especiais, delícias de chocolate 

quente e chá orgânico. Esta oferta é válida para todos os bares a bordo, assim como no buffet e restaurantes incluindo os 

de especialidade.   

  

TERMOS E CONDIÇÕES: Este pacote destina-se ao usufruto pessoas e é válido para uma reserva. O cartão de 

identificação emitido com o pacote é intransmissível. Quaisquer abusos dos termos e condições do pacote podem resultar 

na revogação do serviço sem quaisquer devoluções do valor referente aos restantes dias. O preço do pacote aplica-se a 

cada dia do cruzeiro exceto ao dia do desembarque e não pode ser adquirido numa base diária. Uma vez ativado a bordo, 

o pacote não pode ser recusado e/ou reembolsado. O pacote tem de ser reservado por todos os passageiros que ocupem 

o mesmo camarote ou que viajem juntos e desejem fazer as refeições à mesma mesa, incluindo os menores que terão de 

reservar a versão Criança do pacote. O pacote não é obrigatório para crianças com menos de 3 anos (ou seja, que ainda 

não tenham cumprido o seu 3.º aniversário). Os seguintes itens não estão incluídos no pacote: Tabaco, copos de 

recordação, menu de gelados, artigos de revenda, minibar e serviço de quartos. 

Valor por pessoa: R$ 3.759,00  

 

PACOTE PREMIUM PLUS 

 

Consumo ilimitado de todas as bebidas a copo, sem limite de preço! 
Desfrute das melhores bebidas disponíveis e de matar a sua sede como, quando e onde desejar! Bebidas e snacks do 
minibar, do menu de serviço de quarto e bebidas dos menus dos bares e restaurantes temáticos estão todas incluídas. 
Esta oferta também lhe concede 30% de desconto em garrafas de vinho e champagne das nossas cartas de vinho. Pode 
pedir as suas bebidas em todos os bares a bordo, assim como no buffet e restaurantes, incluindo os de especialidade. 
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TERMOS E CONDIÇÕES: Este pacote destina-se ao usufruto pessoas e é válido para uma reserva. O cartão de 
identificação emitido com o pacote é intransmissível. Quaisquer abusos dos termos e condições do pacote podem resultar 
na revogação do serviço sem quaisquer devoluções do valor referente aos restantes dias. O preço do pacote aplica-se a 
cada dia do cruzeiro exceto ao dia do desembarque e não pode ser adquirido numa base diária. Uma vez ativado a bordo, 
o pacote não pode ser recusado e/ou reembolsado. O pacote tem de ser reservado por todos os passageiros que ocupem 
o mesmo camarote ou que viajem juntos e desejem fazer as refeições à mesma mesa, incluindo os menores que terão de 
reservar a versão Criança do pacote. O pacote não é obrigatório para crianças com menos de 3 anos (ou seja, que ainda 
não tenham cumprido o seu 3.º aniversário). Os seguintes itens não estão incluídos no pacote: Tabaco, copos de 
recordação, menu de gelados e artigos de revenda. 
 

Valor por pessoa: R$ 4.389,00  

 

PACOTE NÃO-ALCOÓLICO 

 

Consumo ilimitado de refrigerantes e mais! 
Refresque-se quando quiser com um vasto leque de coactais sem álcool (mocktails), refrigerantes, bebidas energéticas, 
água mineral engarrafada, água com sabores, sumos de fruta, uma grande variedade de bebidas quentes ou frias de 
chocolate e café, chá orgânico e gelados express. (soft ice cream). As bebidas incluídas podem ser pedidas em todos os 
bares a bordo, assim como no buffet e restaurantes, à excepção dos de especialidade. Esta oferta só está disponível para 
adultos com mais de 18 anos. 
 
TERMOS E CONDIÇÕES: Este pacote destina-se ao usufruto pessoas e é válido para uma reserva. O cartão de 
identificação emitido com o pacote é intransmissível. Quaisquer abusos dos termos e condições do pacote podem resultar 
na revogação do serviço sem quaisquer devoluções do valor referente aos restantes dias. O preço do pacote aplica-se a 
cada dia do cruzeiro exceto ao dia do desembarque e não pode ser adquirido numa base diária. Uma vez ativado a bordo, 
o pacote não pode ser recusado e/ou reembolsado. Os seguintes itens não estão incluídos no pacote: Tabaco, copos de 
recordação, menu de gelados, artigos de revenda, minibar e serviço de quartos. 
 

Valor por pessoa: R$ 1.680,00  

 

NOTA: O pacote adquirido antecipadamente, poderá poupar até 20% do valor praticado a bordo.   
 

 

*É OBRIGATÓRIO TODOS OS HÓSPEDES DA CABINE ADQUIRIREM O MESMO PACOTE DE 

BEBIDA PARA TODOS OS DIAS. 

 

*VALORES SUJEITOS À ALTERAÇÃO E DISPONIBILIDADE DE LUGARES, SEM PRÉVIO AVISO, NO ATO DA 

RESERVA. 

 

Para outras saídas que não constam no site, configurações de cabines ou categoria, 

consultem-nos! 
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atendimento@gobackviagens.com.br 

(11) 2574-3884 ꓲ (11) 99810-3628   

Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos 

Atenciosamente 

Equipe Go Back Viagens 
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