CRUZEIRO COSTA TOSCANA NO BRASIL
Saída: 30 de JANEIRO de 2022 - 07 noites (AG)

7 Noites - 30/01/2022
COSTA TOSCANA
Santos, Brasil » Brasil » Santos, Brasil
Dia
Porto
30/01/2022 Santos, Brasil
31/01/2022 Navegando
01/02/2022 Navegando
02/02/2022 Salvador, Brasil
03/02/2022 Ilhéus, Brasil
04/02/2022 Navegando
05/02/2022 Navegando
06/02/2022 Santos, Brasil

Chegada Saída
--18:00
--------08:00 23:59
09:00 20:00
--------08:00 ---

Interna Premium All Inclusive (2 pessoas)
Cabine R$7.218,00
taxa serviço R$700,00
Taxas portuárias R$1.624,00
Total (2 pessoas) R$9.542,00 em 12 x R$ 795,16
Externa Premium All Inclusive (2 pessoas)
Cabine R$8.478,00
taxa serviço R$700,00

Taxas portuárias R$1.624,00
Total (2 pessoas) R$10.802,00 em 12 x R$ 900,16
Externa c/ Varanda Premium All Inclusive (2 pessoas)
Cabine R$9.738,00
taxa serviço R$700,00
Taxas portuárias R$1.624,00
Total (2 pessoas) R$12.062,00 em 12 x R$ 1.005,16
- TARIFAS PREMIUM: Tarifas incluem o pacote All Inclusive BRINDIAMO (para maiores de 18
anos) - Consumo ilimitado de uma seleção de bebidas alcoólicas e não-alcoólicas servidas no
copo, a qualquer momento do dia, nos restaurantes, buffet (almoço e jantar) ou em qualquer um
dos bares a bordo.
.:: Consulte sobre opções disponíveis de pacotes de bebidas adicionais.
.:: Para compra de excursões pax poderá reservar pelo site da Costa e efetuar o pagamento à
bordo, não é possível efetuar o pagamento antecipado das excursões.
.:: O prazo para inclusão de serviços adicionais é de 30 dias úteis antes do embarque.
INCLUSO NA TARIFA
Cabine na categoria selecionada e limpeza da mesma
Seis refeições diárias, sendo elas café da manhã - lanche da manhã - almoço - lanche da tarde jantar - lanche noturno
Pacote de Bebidas All Inclusive BRINDIAMO
Taxas de serviços (gorjetas - Serviço Especial)
Acesso e uso das instalações do navio, e participação em todos os programas de animação e
atividades.
Participação no Coquetel do Comandante.
Seguro Viagem - Período Marítimo
NÃO INCLUSO
Serviços médicos e medicamentos
Acesso a internet e telefonemas do navio para fora
Serviço de revelação e fotografias feitas pelo fotógrafo de bordo
Compras feitas nas lojas a bordo, serviços de Spa e beleza, excursões terrestres e serviço de
lavanderia
Refeições em restaurantes de especialidades
FORMA DE PAGAMENTO COSTA
12x s/juros no cartão
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