
 
 
  
 
 
 

 

RUA ARTHUR MILANI 1010 – SALA 02 – CENTRO - 98400-000, FREDERICO WESTPHALEN – RS                                                        
CNPJ: 27.547.096/0001-69 TELEFONE: 55 3744 2115 / 999 472 013 / 999 643 442 

CRUZEIRO NAVIO COSTA FIRENZE (7 NOITES) 

 
 

SAÍDA 22/01/2023 INCLUSO: 
- Cabine interna (base duplo); 

- Taxas Portuárias; 
- Taxas de serviços; 

- Valor por Pessoa R$ 4.379,25 
 

ENTRADA DE R$280,00 + 10 X R$ 409,93 NO CARTÃO DE CRÉDITO 
*Valor não inclui pacote de bebidas. 

   

 

*Pacote de bebidas pode ser inserido nas cabines que desejarem adquirir, desde que todos os 

ocupantes da cabine comprem o mesmo pacote. 

**A obrigatoriedade é por cabine: na mesma cabine deve haver o mesmo pacote de bebidas para 

todos os ocupantes.  
 

VALOR TRANSPORTE RODOVIÁRIO IDA E VOLTA: 

FW x Santos x FW: R$ 780,00 por pessoa.  

(Saída de FW dia 21/01/2023, retorno de Santos 

dia 29/01/2023, chegada em FW dia 30/01/2023).  
 

SEGURO VIAGEM (Opcional): 

Consulte valores no ato da compra. 
 



IMPORTANTE: 

*Pacotes de bebidas - Sistema ILIMITADO (consumo livre em relação a quantidade de bebidas). 
**Pagamento Pacote de Bebidas: 10x no cartão de crédito. 

 
 

PACOTE GRP MY DRINKS: 

ADULTO 

R$ 1.326,50 por passageiro 

 Inclui uma seleção de bebidas alcoólicas e não alcoólicas servidas no copo. Não inclui   
garrafas de bebidas / Não inclui itens do frigobar. 

***Este pacote inclui os coquetéis. 

***Para os menores da mesma cabine deve ser agregado o pacote "Giovani". 

***Taxas de serviços já inclusas. 

***Pacote não válido para itens do frigobar 

 
PACOTE GRP MY DRINKS YOUNG 

CRIANÇA/JOVEM – 4 a 17 anos 

R$ 780,50 por passageiro 

 Inclui uma seleção de bebidas não alcoólicas 

***Este pacote inclui uma seleção de coquetéis (sem álcool) 

***Taxas de serviços já inclusas. 

***Pacote não válido para itens do frigobar 

 

PACOTE GRP MY DRINKS PLUS: 

ADULTO: 

R$ 1.792,00 por passageiro 

 Pacote completo (Premium) - Inclui todas as bebidas do cardápio com valor máximo de 9,00 

euros / 10 dólares. 

***Este pacote inclui os coquetéis. 

***Para os menores da mesma cabine deve ser agregado o pacote "Giovani". 

***Taxas de serviços já inclusas. 

***Pacote válido para itens do frigobar 
 

PACOTE GRP MY DRINKS YOUNG PLUS: 

CRIANÇA/JOVEM – 4 a 17 anos 

R$ 780,50 por passageiro 

 Inclui uma seleção de bebidas não alcoólicas 

***Este pacote inclui uma seleção de coquetéis (sem álcool) 

***Taxas de serviços já inclusas. 

***Pacote não válido para itens do frigobar 

 


