VIAGEM ITÁLIA + GRÉCIA COM CRUZEIRO MSC POESIA (08 DESTINOS)
Grupo especial com destino a Cruzeiro no Mediterrâneo com multidestinos, valores
imperdíveis, pacote completo com saída de Florianópolis, apenas 12 apartamentos.
As acomodações tanto na hotelaria como no navio são em double (duas pessoas
por apartamento/cabine). A reserva antecipada garante os melhores preços e
lugares. Veja abaixo pacote especial até 14/04/2017.
Veja roteiro completo, saindo de Florianópolis, o que está incluso e como vc pode
fazer o pagamento, seja em condição especial a vista, ou mesmo de forma parcelada
com o dólar congelado pela data da assinatura do contrato e ajustes de parcelas.
VENEZA - ITÁLIA
BARI - ITÁLIA
KATAKOLON - GRÉCIA
MYKONOS - GRÉCIA

PIRAEUS - GRÉCIA
SARANDE - ALBÂNIA
DUBROVINIK - CROÁCIA
MILÃO - ITÁLIA

Investimento: (por pessoa, acomodação double, duas pessoas mesmo quarto)
USD
USD 3.765,00
(até 14/04/2017)
USD
USD 433,00 Taxas de Embarque
USD 4.198,00
(VALORES DE ALTÍSSIMA TEMPORADA EUROPA)

Parcelamento:
Com entrada de
e sem juros de

USD 433,00
USD 1.129,50
e mais
9
parcelas
USD 292,83 IGUAIS em cartões de crédito.

Junto com a entrada a taxa de embarque

30%

Câmbio? Congelado no dia da compra (depósito a vista da entrada) que pode ser
visto pelo site www.incomumviagens.com.br (demais pagamentos programados)
O que está Incluso?
Aéreo desde Florianópolis (classe econômica)
Transfer IN/ OUT aeroportos/Hotéis/Aeroportos/Portos/Milão/Veneza/Milão
2 diárias em Veneza pré embarque
2 diárias em Milão pós cruzeiro
7 diárias no Navio MSC Poesia (tudo incluso menos bebidas e serviços especiais)
Cabine interna (sem janela)
Seguro internacional obrigatório com cobertura desde a saída até o retorno
Staff ShopConsult desde Florianópolis (a partir de 12 pessoas)
Camiseta especial do grupo
Etiquetas e lacres de bagagem
Taxas Portuárias completas
Taxas de Embarque (quando mencionadas)
Incremento cabine externa com janela
Incremento cabine externa com varanda

USD 360,00
USD 490,00

por pessoa
por pessoa

*Conheça as cabines:
https://www.msccruzeiros.com.br/pt-br/Planejar-Reservar/Cruzeiro-Detalhes.aspx?cruiseid=PO20170701VCEVCE&pid=POSUM17-6NTSR5

Hotel Veneza
HOTEL DELFINO MESTRE VENICE
http://www.hoteldelfino-mestre.com/en/
Hotel Milão
PLUS HOTEL GALLES MILANO
http://www.galles.it/pt/home-page.aspx
Quando?

de 28/06/2017 a 11/07/2017
(14 dias de viagem)

Onde ?
28/06/2017
29/06/2017
30/06/2017
01/07/2017
02/07/2017
03/07/2017
04/07/2017
05/07/2017
06/07/2017
07/07/2017
08/07/2017
09/07/2017
10/07/2017
11/07/2017

ROTEIRO ESQUEMÁTICO SIMPLES
VÔO FLN-SP/RJ-MILÃO
CHEGADA MILÃO - DESTINO VENEZA
VENEZA - ITÁLIA
VENEZA - EMBARQUE
BARI - ITÁLIA
KATAKOLON - GRÉCIA
MYKONOS - GRÉCIA
PIRAEUS - GRÉCIA
SARANDE - ALBÂNIA
DUBROVINIK - CROÁCIA
VNZ DESEMBARQUE - VÔO P/ MILÃO
MILÃO - ITÁLIA
VÔO MILÃO - SP/RJ
VÔO SP/RJ - FLN

QUARTA
QUINTA
SEXTA
SÁBADO
DOMINGO
SEGUNDA
TERÇA
QUARTA
QUINTA
SEXTA
SÁBADO
DOMINGO
SEGUNDA
TERÇA

Datas para fechamento - Validade desta proposta:
Até
14/04/2017 Fechamento valores atuais (câmbio do dia)
Até
28/04/2017 Finalização grupo (cfe. Disponibilidade/USD dia)
16/06/2017 Reunião geral grupo (entrega de vouchers)
28/06/2017 Embarque destino Europa
Notas importantes:
Em data posterior a 14/04/2017 solicite nova proposta comercial
Valores em dólares de acordo com o site www.incomumviagens.com.br
Consulte regras para cancelamento ou desistência
O que não está mencionado em proposta ou entregue nos vouchers não está incluso.
Aberto a amigos
Não precisa de vistos. Não precisa de vacinas.
Parcelamentos em cartões de crédito (consulte opção boletos)
Pagamento da taxa de embarque junto com a entrada

Vagas Limitadas:
Grupo limitado a 22 lugares em grupo no mesmo vôo.
Vagas adicionais sujeitas a confirmação.
Documentação Necessária para emissão de VOUCHERS:
Nome completo do passageiro e acompanhante para acomodação em double
Documento contendo nome, data de nascimento, CPF e RG
Tamanho de camiseta
Cópia colorida de seu passaporte para entrega para ShopConsult
Passaporte válido no mínimo até 31/12/2017
Assinatura de contrato
Comprovante de depósito do valor a vista e/ou aprovação parcelamento em cartões
Forma de Pagamento:
Depósito a vista (pacote completo) ou venda parcelada em cartões de crédito
Banco Santander
Agência
1563
CC
13000990-1
CNPJ
15.459.567/0001-06
Razão
ShopConsult Viagens & Eventos Eireli
Saídas de outros Estados, solicitar tarifário
No Navio: (ou antecipadamente)
Consultar pacote adicional de bebidas all inclusive
Reserva do turno de jantar e teatro
Passeios opcionais nas cidades de atracamento (não inclusos)
Comunicação com o Grupo:
Via grupo especial de Whatsapp + grupo de e-mails com informações técnicas
Programa Oficial:
Somente a passageiros confirmados em 16/06/2017
Vendas exclusivas com:
Hamilton Lyra Adriano
shopconsult@terra.com.br
Simara Callegari
arqsimara@terra.com.br

48 99649 1122

48 99649 1166

Boa viagem a todos!

https://www.msccruzeiros.com.br/pt-br/Navios/MSC-Poesia.aspx

