


“A vida deve ser uma 
corajosa aventura.” 

– Helen Keller

“Para descobrir novos oceanos 
é preciso ter coragem de 
perder a costa de vista.” 

– André Gide
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A Reinvenção da Exploração
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Nesta deslumbrante aventura de 180 dias com partida de Miami, em  

9 jan 2021, descubra a profunda diferença entre férias exclusivas e uma 

exploração que muda a vida. Acomode-se no premiado conforto da  

Oceania Cruises para chegar a 100 destinos excepcionais, em 44 países 

fascinantes, com 16 visitas extraordinárias com pernoite no porto. Delicie-

se com o serviço intuitivo, celebre a The Finest Cuisine at Sea™, deixe-se 

levar por um tratamento renovador no spa e erga uma taça de champanhe 

para brindar seu momento de felicidade, e à promessa de um novo dia 

de maravilhas pela frente. Experimente o mundo do seu jeito a bordo do 

aclamado Insignia, ainda brilhando depois de sua reinvenção profunda, que 

substituiu todas as superfícies e revestimentos em uma sinfonia de toques 

de design que, assim como nosso itinerário de 2021, reflete uma nova 

abordagem à circum-navegação global. 

S E U  M U N D O  D E  U M A 
N O VA  P E R S P E C T I VA

Bali
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Sabores do Mundo
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Navegar ao redor do globo oferece a oportunidade de provar algumas das 

melhores cozinhas do mundo nos melhores restaurantes em terra. Uma 

viagem pelo mundo com a Oceania Cruises significa que você vai saborear 

uma culinária requintada e internacional a bordo do Insignia. Inspirado no 

lendário Master Chef Jacques Pépin, nosso diretor executivo de culinária, os 

talentosos chefs a bordo do Insignia criam obras de arte gastronômicas. Desde 

clássicos continentais e pratos veganos gourmet no Grand Dining Room à 

autêntica cozinha italiana no Toscana e aos filés e frutos do mar perfeitamente 

preparados no Polo Grill, as opções são quase infinitas. Claro, uma viagem 

nesta proporção deve aproveitar a oportunidade de celebrar as cozinhas 

do mundo. Sendo assim, uma série de eventos especiais destacarão pratos 

autênticos do local. Aproveite as deliciosas iguarias japonesas e sushis frescos 

do Terrace Café, enquanto navega pelo Mar do Japão, ou uma festa tropical ao 

longo da Riviera do Pacífico. Independentemente da região, uma infinidade 

de experiências culinárias especialmente selecionadas espera por você.

T H E  F I N E S T  C U I S I N E  AT  S E A ™
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Saboreie Cada Momento
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Embora os impressionantes destinos em todo o mundo sejam naturalmente 

as principais atrações desta viagem extraordinária, você terá à disposição um 

ambiente rico e variado a bordo do Insignia. Você pode se entregar a um 

relaxamento profundo com um tratamento de massagem divino exclusivo no 

spa. Ou talvez você se inspire nas oficinas criativas no Artist Loft. Enquanto 

isso, os putting greens do deck superior proporcionam um local ideal para 

praticar golfe e apreciar as lindas vistas. Reúna-se com amigos para coquetéis 

no Martinis, aproveite a hora do chá no Horizons ou arrisque a sorte no 

cassino em estilo Monte Carlo. Nos dias em que você deseja simplesmente 

relaxar, a sofisticada biblioteca em estilo inglês e a espreguiçadeira balinesa 

oferecem um refúgio perfeito durante esta viagem maravilhosa.

E S T I L O  D E  V I D A
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Enriquecimento, Conhecimento e Energização
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Uma maravilhosa gama de atividades de entretenimento e enriquecimento 

cultural espera por você a bordo, muitas delas projetadas para aumentar 

ainda mais as suas experiências em terra. Uma equipe de especialistas 

transmitirá percepções pessoais sobre a história, a arte, a cultura e a culinária 

dos fascinantes portos de escala que você vai explorar, possibilitando, assim, 

experimentar cada um deles em sua plenitude. Outros convidados especiais 

estarão a bordo para ajudar a celebrar a grande alegria de se fazer um 

cruzeiro. Passe dias no mar melhorando suas habilidades no bridge com 

um mestre do jogo ou participe de um animado concurso de perguntas e 

respostas com amigos. Ouça uma talentosa pianista interpretar um concerto 

clássico ou aprenda os segredos da gastronomia da região com um chef 

local, em uma demonstração culinária especial. Passe as noites se divertindo 

com produções coloridas e vibrantes e animadores famosos, assistindo a um 

filme sob as estrelas, socializando com amigos ou dançando a noite toda  

no Horizons.

E N T R E T E N I M E N TO



10

Seu Mundo... Descubra

10
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Assim como Mozart e Mahler criaram suas sinfonias, você é o compositor 

de sua própria viagem e suas opções de conhecer cada destino adicionam 

suas notas exclusivas. Ouça as geleiras se soltando na Groenlândia e o 

ruído dos vulcões na Islândia. Aprecie os sons exóticos dos movimentados 

mercados de especiarias de Istambul e relaxe ao som das folhas de 

palmeiras no Caribe e no Pacífico Sul. Preste atenção aos sussurros da 

história entre as ruínas gregas e romanas espalhadas pelas margens do 

Mar Egeu e do Mediterrâneo. Celebre e brinde às dunas de areia sinuosas 

e às exuberantes florestas tropicais enquanto desliza pelo Canal de Suez e 

o Canal do Panamá. Na Igreja da Natividade, em Belém, a Capela Sistina, 

em Roma, e entre as mesquitas de Mascate, deixe-se levar pelo silêncio 

profundo. Ouça os ecos da história na Cidade de Ho Chi Minh, no 

coração de Havana e na grandiosidade do Pagode Shwedagon de Rangum. 

Admire o emblemático telhado em forma de vela da Ópera de Sydney e 

descubra a melodia do luar que faz serenatas em Veneza. Você alcança a 

harmonia interior quando compõe sua viagem pelo mundo.

D E I X E  Q U E  A  V I A G E M 
S E J A  S U A  I N S P I R A Ç Ã O

Veneza

Havana Sydney
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LINHA INTERNACIONAL 
DE DATA

Cairns
Darwin

Haifa
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Luxor
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CONTINENTES
VISITADOS 

6

PAÍSES 
VISITADOS

44

FUSOS  
HORÁRIOS 
CRUZADOS

24

ILHAS 
VISITADAS 

39

OCEANOS 
NAVEGADOS

3

MARES 
NAVEGADOS

44

NÚMERO DE 
VEZES EM QUE 

A LINHA DO 
EQUADOR 

É CRUZADA

2

12

TRAVESSIA DA LINHA 
INTERNACIONAL DE  
MUDANÇA DE DATA 

1

PORTOS 
VISITADOS 

100

LOCAIS DECLARADOS 
PATRIMÔNIO DA 

HUMANIDADE PELA 
UNESCO

125

PERNOITES 
DUAS NOITES 
INCLUINDO

 ESTADIAS DE 
DUAS NOITES

16

MAIOR 
POPULAÇÃO

24.650.000
Manila, Filipinas 

MENOR 
POPULAÇÃO 

1.208
Whitsunday Island 

(Airlie Beach), 
Austrália 

V O LTA  A O  M U N D O  E M  1 8 0  D I A S
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DIA PORTO CHEGADA SAÍDA

9 jan Miami, Flórida Embarque 13h 17h

10 jan Havana, Cuba 8h 17h

11-12 jan Navegando pelo Mar do Caribe

13 jan Cartagena, Colômbia 7h 14h

14 jan Trânsito diurno pelo Canal do Panamá

15 jan Navegando pelo Oceano Pacífico

16 jan Puntarenas, Costa Rica 7h 16h

17 jan Corinto, Nicarágua 10h 18h

18 jan Puerto Quetzal, Guatemala 9h 19h

19 jan Navegando pelo Oceano Pacífico

20 jan Acapulco, México 8h 17h

21 jan Navegando pelo Oceano Pacífico

22 jan Cabo San Lucas, México 8h 17h

23 jan Navegando pelo Oceano Pacífico

24 jan Ensenada, México 9h 18h

25 jan Los Angeles, Califórnia Embarque 13h | 7h 18h

26-30 jan Navegando pelo Oceano Pacífico

31 jan Nawiliwili, Kauai 8h 18h

1° fev Honolulu, Oahu 7h 19h

2 fev Hilo, Havaí 8h 17h

3-6 fev Navegando pelo Oceano Pacífico

7 fev Nuku Hiva, Polinésia Francesa 8h 16h

8 fev Navegando pelo Pacífico Sul

9 fev Papeete (Taiti), Polinésia Francesa 12h 23h

10 fev Bora Bora, Polinésia Francesa 10h

11 fev Bora Bora, Polinésia Francesa 16h

12-13 fev Navegando pelo Pacífico Sul

14 fev Pago Pago, Samoa Americana 8h 17h

15 fev Travessia da Linha Internacional de Data (Perde um dia)

16 fev Navegando pelo Pacífico Sul

17 fev Suva, Fiji 9h 18h

18-19 fev Navegando pelo Pacífico Sul

20 fev Bay of Islands, Nova Zelândia 8h 18h

21 fev Auckland, Nova Zelândia 8h 19h

22-24 fev Navegando pelo Mar da Tasmânia

25 fev Sydney, Austrália 7h 18h

26 fev Navegando pelo Mar da Tasmânia

27 fev Brisbane, Austrália 8h 18h

28 fev Navegando pelo Mar de Corais

1° mar Whitsunday Island (Airlie Beach), Austrália 7h 17h

2 mar Cairns, Austrália 12h

3 mar Cairns, Austrália 18h

DIA PORTO CHEGADA SAÍDA

4 mar Navegando pelo Mar de Corais

5 mar Ilha Thursday, Austrália 7h 14h

6 mar Navegando pelo Mar de Arafura

7 mar Darwin, Austrália 8h 16h

8 mar Navegando pelo Mar do Timor

9 mar Komodo, Indonésia 8h 16h

10 mar Bali (Benoa), Indonésia 10h 23h

11 mar Bali (Celukan Bawang), Indonésia 8h 18h

12-13 mar Navegando pelo Mar de Java

14 mar Navegando pelo Mar da China Meridional

15 mar Kota Kinabalu (Bornéu), Malásia 7h 18h

16 mar Navegando pelo Mar da China Meridional

17 mar Manila, Filipinas 8h 18h

18 mar Navegando pelo Mar da China Meridional

19 mar Kaohsiung, Taiwan 8h 17h

20 mar Taipei (Keelung), Taiwan 9h 19h

21 mar Ishigaki, Japão 7h 16h

22 mar Okinawa (Naha), Japão 8h 17h

23 mar Navegando pelo Mar da China Oriental

24 mar Hong Kong, China 15h

25 mar Hong Kong, China 18h

26 mar Navegando pelo Mar da China Meridional

27 mar Hue (Chan May), Vietnã 7h 18h

28 mar Navegando pelo Mar da China Meridional

29 mar Saigon (Ho Chi Minh City), Vietnã 9h

30 mar Saigon (Ho Chi Minh City), Vietnã 16h

31 mar Navegando pelo Golfo da Tailândia

1° abr Sihanoukville, Camboja 6h 18h

2 abr Bangkok, Tailândia 13h

3 abr Bangkok, Tailândia 16h

4 abr Ko Samui, Tailândia 9h 17h

5 abr Navegando pelo Golfo da Tailândia

6 abr Singapura, Singapura 7h

7 abr Singapura, Singapura 17h

8 abr Kuala Lumpur (Port Klang), Malásia 8h 19h

9 abr Penang, Malásia 8h 18h

10 abr Phuket, Tailândia 8h 17h

11 abr Navegando pelo Mar de Andamão

12 abr Rangum, Burma (Yangon, Mianmar) 8h

13 abr Rangum, Burma (Yangon, Mianmar)

14 abr Rangum, Burma (Yangon, Mianmar) 17h

15-16 abr Navegando pelo Golfo de Bengala

V O LTA  A O  M U N D O  E M  1 8 0  D I A S
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DIA PORTO CHEGADA SAÍDA

17 abr Navegando pelo Mar das Laquedivas

18 abr Cochin (Kochi), Índia 9h 18h

19 abr Mangalore, Índia 8h 17h

20 abr Goa (Mormugão), Índia 8h 17h

21 abr Mumbai, Índia 9h

22 abr Mumbai, Índia 17h

23-24 abr Navegando pelo Mar da Arábia

25 abr Dubai, Emirados Árabes Unidos 12h

26 abr Dubai, Emirados Árabes Unidos 17h

27 abr Fujairah, Emirados Árabes Unidos 8h 18h

28 abr Mascate, Omã 8h 17h

29 abr Navegando pelo Mar da Arábia

30 abr Salalah, em Omã 8h 17h

1° mai Navegando pelo Golfo de Áden

2-4 mai Navegando pelo Mar Vermelho

5 mai Aqaba, Jordânia 6h 21h

6 mai Luxor (Safaga), Egito 8h

7 mai Luxor (Safaga), Egito 23h

8-9 mai Trânsito pelo Canal de Suez

10 mai Jerusalém (Haifa), Israel 6h

11 mai Jerusalém (Haifa), Israel 17h

12 mai Alanya, Turquia 12h 20h

13 mai Rhodes, Grécia 10h 20h

14 mai Santorini, Grécia 8h 22h

15 mai Éfeso (Kusadasi), Turquia 8h 18h

16 mai Mitilene (Lesbos), Grécia 7h 17h

17 mai Istambul, Turquia 8h

18 mai Istambul, Turquia

19 mai Istambul, Turquia 16h

20 mai Kavalla/Philippi, Grécia 9h 18h

21 mai Mikonos, Grécia 9h 19h

22 mai Atenas (Pireu), Grécia 6h 19h

23 mai Navegando pelo Mar Jônico

24 mai Dubrovnik, Croácia 7h 16h

25 mai Veneza, Itália 12h

26 mai Veneza, Itália 17h

27 mai Navegando pelo Mar Adriático

28 mai Taormina (Sicília), Itália 9h 18h

29 mai Sorrento/Capri, Itália 8h 18h

30 mai Roma (Civitavecchia), Itália 8h 20h

31 mai Florença/Pisa/Toscana (Livorno), Itália 8h 20h

1 jun Saint-Tropez, França 7h 14h

DIA PORTO CHEGADA SAÍDA

2 jun Barcelona, Espanha 7h 18h

3 jun Alicante, Espanha 9h 18h

4 jun Almeria, Espanha 8h 19h

5 jun Gibraltar, Reino Unido 8h 17h

6 jun Sevilha, Espanha 7h

7 jun Sevilha, Espanha 18h

8 jun Lisboa, Portugal 15h

9 jun Lisboa, Portugal 18h

10 jun Porto, Portugal 8h 17h

11 jun La Coruña, Espanha 8h 17h

12 jun Bilbao, Espanha 10h 19h

13 jun Bordeaux, França 11h

14 jun Bordeaux, França 21h

15 jun Navegando pela Baía de Biscay e Canal Inglês

16 jun Saint-Malo, França 5h 17h

17 jun Southampton, Reino Unido 6h 18h

18 jun Navegando pelo Mar Celta e o Canal Inglês

19 jun Dublin, Irlanda 8h 21h

20 jun Belfast, Irlanda do Norte 8h 18h

21 jun Lerwick (Ilhas Shetland), Escócia 8h 18h

22 jun Tórshavn (Ilhas Faroé), Dinamarca 9h 19h

23 jun Navegando pelo Norte do Atlântico

24 jun Akureyri, Islândia 8h 18h

25 jun Isafjordur, Islândia 8h 17h

26 jun Reykjavik, Islândia 8h 18h

27 jun Navegando pelo Norte do Atlântico

28 jun Navegando por Prince Christian Sound

29 jun Nuuk, Groenlândia 9h 19h

30 jun Paamiut, Groenlândia 8h 18h

1.° jul Qaqortoq, Groenlândia 8h 17h

2 jul Navegando pelo Mar do Labrador

3 jul Navegando pelo Golfo de St. Lawrence

4 jul Sydney, Nova Escócia 7h 16h

5 jul Halifax, Nova Escócia 8h 16h

6 jul Bar Harbor, Maine 9h 19h

7 jul Boston, Massachusetts 8h 23h

8 jul Navegando pelo Oceano Atlântico

9 jul Nova York, Nova York Desembarque 8h

Embarque opção de porto

Pernoites

 ★  Passeio em terra opcional, disponível; 
datas/passeios sujeitos a alterações; 
capacidade controlada
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Phuket Isafjordur

Miami a Nova York  |  9 Jan 2021

V O LTA  A O  M U N D O 
E M  1 8 0  D I A S

Nossa viagem de Volta ao Mundo 2021 apresenta inúmeras amenities 

gratuitas incluídas no Pacote Exclusive Prestige*, como Serviços de 

Lavanderia Free, Créditos a Bordo de U$1.000 por cabine e Internet Free, 

além das nossas abrangentes amenities OLife Choice por tempo limitado.

16

Consulte seu Agente de Viagem ou Ligue SP – (11) 3253-7203
Visite www.pt.OceaniaCruises.com/WorldCruises
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VOLTA AO MUNDO EM 180 DIAS 
MIAMI a NOVA YORK

9 JAN 2021 | 180 DIAS

FOLHETO 
COMPLETO  
DE TARIFAS

TARIFA DE  
OFERTA ESPECIAL  

DE VOLTA  
AO MUNDO

SU
ÍT

ES

OS Suíte Owners R$612.919 R$550.619
VS Suíte Vista 563.859 501.559

PH1 Suíte Penthouse 409.149 346.849
PH2 Suíte Penthouse 397.819 335.519
PH3 Suíte Penthouse 386.499 324.199

C
O

N
C

IE
R

G
E

N
ÍV

EL

A1 Cabine Concierge com Varanda 311.029 248.729

A2 Cabine Concierge com Varanda 303.479 241.179

A3 Cabine Concierge com Varanda 297.819 235.519

C
A

B
IN

ES

B1 Veranda Stateroom 294.049 231.749

B2 Veranda Stateroom 288.389 226.089

C1 Cabine Deluxe com Vista para o Mar 254.429 192.129

C2 Cabine Deluxe com Vista para o Mar 250.649 188.349

D Cabine com Vista para o Mar 241.219 178.919

E Cabine com Vista para o Mar 235.559 173.259

F Cabine Interna 228.009 165.709
G Cabine Interna 220.469 158.169

*As tarifas são por hóspede e refletem todos os descontos. Consulte a página 40 para 
verificar os Termos e Condições.

Oferta Especial: as Tarifas estão sujeitas a alterações em 1º de julho de 2019.

n  Taxas de Serviço FREE – um valor de até U$8.200
n Atendimento Médico a Bordo FREE 

n Internet FREE
n Serviços de Lavanderia FREE
n Eventos em Terra Exclusivos FREE
n Créditos a Bordo de U$1.000 por cabine FREE
n  Estadia em Hotel de Luxo Pré-Cruzeiro de  

1 Noite FREE 

n Serviços de Translado Entre o Hotel e o Navio* FREE

PACOTE EXCLUSIVE PRESTIGE*

Mais

escolha uma:  

70 Excursões em Terra FREE
Pacote de Bebidas FREE 
 Créditos a Bordo de U$7.000
As amenities são por cabine

BÔNUS DE ATÉ 30%
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Hong Kong Florença

Los Angeles a Nova York  |  25 Jan 2021

O D I S S E I A  D A S  E S T R E L A S
1 6 4  D I A S

Imagine viver a vida que você deseja enquanto explora os lugares mais 

espetaculares e intrigantes da Terra. Permita que a Groenlândia e a Islândia 

revelem sua influência viking e se delicie ao deslizar entre as ilhas do  

Pacífico Sul. Mergulhe na beleza da Austrália e Nova Zelândia e admire os  

reverenciados pagodes, templos e santuários do Japão, China, Vietnã, 

Tailândia, Birmânia e Índia. Explore a sobreposição do passado e do presente 

nas cidades de vidro que emergem dos desertos de Omã e dos Emirados Árabes 

Unidos, e contemple a realeza esquecida em Petra e Luxor. Atravesse a Terra 

Santa e siga para o Mediterrâneo, nesta viagem de quase um mês degustando 

as melhores realizações da humanidade, desde o David de Michelangelo na 

Galleria dell’Accademia di Firenze até os consagrados pratos de frutos do mar 

das Ilhas Gregas. Deixe o prazer da descoberta proporcionar a você a sensação 

de bem-estar que só pode ser encontrada no mar.

Consulte seu Agente de Viagem ou Ligue SP – (11) 3253-7203
Visite www.pt.OceaniaCruises.com/WorldCruises
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ODISSEIA DAS ESTRELAS 
LOS ANGELES a NOVA YORK

25 JAN 2021 | 164 DIAS

FOLHETO 
COMPLETO  
DE TARIFAS

TARIFA DE  
OFERTA ESPECIAL  

DE VOLTA  
AO MUNDO

SU
ÍT

ES

OS Suíte Owners R$588.399 R$531.749
VS Suíte Vista 539.349 482.699

PH1 Suíte Penthouse 384.629 327.979
PH2 Suíte Penthouse 373.309 316.659
PH3 Suíte Penthouse 361.989 305.339

C
O

N
C

IE
R

G
E

N
ÍV

EL

A1 Cabine Concierge com Varanda 290.289 233.639

A2 Cabine Concierge com Varanda 282.739 226.089

A3 Cabine Concierge com Varanda 277.079 220.429

C
A

B
IN

ES

B1 Veranda Stateroom 273.309 216.659

B2 Veranda Stateroom 267.649 210.999

C1 Cabine Deluxe com Vista para o Mar 235.569 178.919

C2 Cabine Deluxe com Vista para o Mar 229.909 173.259

D Cabine com Vista para o Mar 222.359 165.709

E Cabine com Vista para o Mar 216.699 160.049

F Cabine Interna 211.039 154.389
G Cabine Interna 203.489 146.839

*As tarifas são por hóspede e refletem todos os descontos. Consulte a página 40 para 
verificar os Termos e Condições.

Oferta Especial: as Tarifas estão sujeitas a alterações em 1º de julho de 2019.

BÔNUS DE ATÉ 29%

n Taxas de Serviço FREE – um valor de até U$7.500
n Atendimento Médico a Bordo FREE 

n Internet FREE
n Serviços de Lavanderia FREE
n Eventos em Terra Exclusivos FREE
n Créditos a Bordo de U$1.000 por cabine FREE
n  Estadia em Hotel de Luxo Pré-Cruzeiro de  

1 Noite FREE 

n Serviços de Translado Entre o Hotel e o Navio* FREE

PACOTE EXCLUSIVE PRESTIGE*

Mais

escolha uma:  

62 Excursões em Terra FREE
Pacote de Bebidas FREE 
 Créditos a Bordo de U$6.200
As amenities são por cabine

Petra
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*Consulte a página 40 para verificar os Termos e Condições.

O valor excepcional sempre foi uma marca registrada da Oceania Cruises. 

Além de vantagens incríveis, oferecemos inúmeras amenities gratuitas e 

nunca cobramos tarifas adicionais nos nossos restaurantes gourmet. Para esta 

viagem magnífica ao redor do mundo, estamos oferecendo um valor ainda 

maior. Os hóspedes desta viagem extraordinária podem aproveitar benefícios 

adicionais, de estadias em um hotel de luxo pré-cruzeiro free a lavanderia a 

bordo, Internet free e serviços médicos. E o melhor: você pode aproveitar tudo 

isso sem o mínimo comprometimento da qualidade da experiência. Estamos 

empenhados em exceder as suas expectativas em todos os aspectos, com os 

melhores destinos do mundo, a The Finest Cuisine at Sea™, acomodações 

luxuosas e serviço impecável. Quando você navegar ao redor do mundo com 

a Oceania Cruises, o melhor em cruzeiros de luxo torna-se ainda melhor.

VA L O R
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AMENITIES INCLUÍDAS

n	 Jantar gratuito em todos os restaurantes especializados FREE

n	 Refrigerantes, água mineral, cappuccino, espresso, chás e 
sucos ilimitados e FREE

n	 Transporte do navio para o centro em muitas cidades FREE

n	 Acesso ao Terraço Privativo do Spa para cabines e suítes do 
nível Concierge ilimitado e FREE

n	 Serviço de quarto para jantar 24 horas por dia FREE

n	 Serviço de Concierge FREE

n	 Canapés gourmet servidos diariamente nas suítes, bares e 
lounges FREE

n	 Festas de coquetel organizadas pelo capitão e altos oficiais FREE

n	 Oficinas gratuitas no Loft do Artista FREE

PACOTES DE EXCURSÕES EM TERRA+

Tenha acesso à cultura, história e culinária a partir dos 
fascinantes portos de escala que você vai visitar, tudo 
isso com vantagens interessantes. Desenvolvemos 
pacotes adaptados às suas preferências pessoais, e com 
eles você pode aproveitar cada destino ao máximo. 

UNLIMITED PASSPORT COLLECTION

Aproveite excursões em terra ilimitadas durante  
a viagem, todas por um valor baixo.

Economize até 40% em relação aos preços à la carte 
normais. Como bônus, receba outros descontos 
nas excursões Oceania Select, Oceania Exclusive e 
Executive Collection.

YOUR WORLD COLLECTION 

Flexibilidade para criar de modo personalizado a 
sua própria coleção de excursões.

Economize até 25% em relação aos preços à la carte, 
sujeito a um número mínimo de excursões reservadas.

Para obter mais informações, por favor, visite  
OceaniaCruises.com/ShoreExcursions

PACOTES DE BEBIDAS+

Nossos pacotes de bebidas melhoram a sua 
experiência a bordo e também oferecem grande 
valor e conveniência adicionais. Basta escolher 
sua bebida preferida para acompanhá-lo em cada 
ocasião especial.

PRESTIGE SELECT

Destilados, champanhes, vinhos e cervejas 
premium ilimitados, onde e quando você desejar.

HOUSE SELECT

Champanhe, vinhos e cervejas por taça ilimitados 
no almoço e jantar.

Para obter mais informações, visite 
OceaniaCruises.com/BeveragePackages
+Com um custo adicional. 

Valor
PA C OT E S
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Consulte seu Agente de Viagem ou Ligue SP – (11) 3253-7203
Visite www.pt.OceaniaCruises.com/WorldCruises
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E X P L O R E  O S  Q U AT RO 
C A N TO S  D O  P L A N E TA

Há alguns momentos na vida que são tão únicos, tão raros e tão 

gloriosamente transformadores que você nunca mais olhará para o mundo 

da mesma maneira. Dos inúmeros locais declarados Patrimônio Mundial 

pela UNESCO a passeios terrestres opcionais, também oferecemos nossos 

Eventos Exclusivos à Beira-mar, reservados apenas para o seleto grupo de 

passageiros do cruzeiro de Volta ao Mundo, que nos escolheram para a 

circunavegação do planeta. Mergulhe profundamente em culturas fascinantes 

com eventos que vão desde uma noite brilhante nesta viagem que marca 

o retorno triunfante da Oceania Cruises à inspiradora Istambul até uma 

apresentação particular do grupo Riverdance em Dublin e uma participação 

especial de Matteo Bocelli em Alpemare. Seja descobrindo a história da 

origem dos australianos aborígenes ou participando dos divertidos Jogos 

Makahiki, no Havaí, você desfrutará dessas oportunidades inestimáveis para 

testemunhar a beleza da expressão humana e da criatividade em sua forma 

mais pura. 

Eventos Exclusivos à Beira-mar, Destaques com Pernoite 
e Passeios Terrestres Opcionais 

LuxorHonolulu
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E V E N TO S  E X C L U S I V O S  E M  T E R R A

UMAUMA FALLS MAKAHIKI GAMES 
HILO, HAVAÍ | 2 FEV 2021

Abrace as animadas tradições do Havaí em meio 
às paisagens exuberantes da Grande Ilha. Comece 
com um passeio panorâmico por Hilo, uma cidade 
descontraída envolvida em torno de uma baía brilhante. 
No centro da natureza de Umauma, que possui uma 
impressionante cachoeira tripla, você vai se deliciar 
com uma imersão na rica herança do Havaí. Teste sua 
coragem nos Jogos Makahiki, talvez arremessando  
uma lança no esporte de ‘o’o ihe ou entretendo a  
plateia com uma divertida luta de haka moa, em que  
os competidores devem lutar segurando um dos pés 
com uma das mãos. Em meio a um ambiente festivo, 
você se divertirá muito com o entretenimento havaiano 
ao vivo. Em um mercado particular, veja uma seleção 
de itens diferenciados e criados com muito cuidado  
por artesãos locais e participe de um almoço “da 
fazenda à mesa”, em meio ao ambiente espetacular  
e o acolhimento excepcional do povo havaiano.

O MÍSTICO DREAMTIME EM UMA 
ALDEIA ABORÍGENE 
BRISBANE, AUSTRÁLIA | 27 FEV 2021

Aprofunde-se nos mistérios do estilo de vida 
aborígene da Austrália com a experiência cultural 
dos Espíritos da Areia Vermelha. Contemple o 
Dreamtime, um fascinante conto de criação, e 
passeie entre as gunyah (habitações) da aldeia 
aborígene. Participe da atemporal passagem de bastão 
de mensagens e da cerimônia do cachimbo, examine 
artefatos interessantes, como o didgeridoo, e delicie-
se com uma empolgante apresentação de música e 
dança indígenas, com destaque para a cerimônia de 
acendimento do fogo. Acomode-se para saborear 
um ótimo churrasco ao estilo australiano, que 
mistura carne, frango e peixe grelhados à perfeição. 
Como um convidado de honra, receba seu próprio 
bumerangue antes de concluir sua sublime visita em 
grande estilo, com o show que certamente elevará seu 
coração e alma a novas alturas.

ANTIGA CISTERNA DE BINBIRDIREK 
ISTAMBUL, TURQUIA | 17 MAI 2021 

Volte alguns séculos para a suntuosa era dos sultões 
otomanos durante um coquetel à noite em um dos 
locais mais surpreendentes de Istambul: a Cisterna 
subterrânea de Binbirdirek. Depois do jantar a 
bordo, transporte-se até o coração de Istambul 
e entre na indescritível Cisterna de Binbirdirek, 
do século V, um antigo reservatório de água 
subterrâneo feito pelo homem e que é o segundo 
maior de seu tipo na cidade. Caminhe entre 224 
colunas de mármore de quase 15 metros de altura 
e descubra a encantadora recriação de um mercado 
turco, onde você será convidado a experimentar 
iguarias locais, canapés e café turco. Enquanto 
beberica um coquetel feito sob medida, aproveite o 
entretenimento proporcionado por dançarinas do 
ventre encantadoras e artistas folclóricos que dão vida 
ao fascínio exótico e irresistível da Turquia. 

Brisbane

Hilo24

Consulte seu Agente de Viagem ou Ligue SP – (11) 3253-7203
Visite www.pt.OceaniaCruises.com/WorldCruises
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RESORT DE PRAIA ALPEMARE, COM 
MATTEO BOCELLI 
LIVORNO, ITÁLIA | 31 MAI 2021 

Viaje até a resplandecente costa da Ligúria para uma 
visita privilegiada a Alpemare, o fabuloso resort à 
beira-mar da família Bocelli, onde você desfrutará 
de uma degustação de vinhos e almoço, seguido de 
entretenimento musical de classe mundial. Você vai 
se alegrar no cenário mágico de Alpemare, com um 
bosque de pinheiros aromáticos emoldurados pelos 
imponentes Alpes Apuanos. Rodeado pelo esplendor 
natural, experimente uma seleção de vinhos Bocelli 
antes de se sentar para um almoço excepcional no 
restaurante do resort, um salão elegante acariciado 
pela brisa do mar. Na vila ao lado, assista a um 
concerto soberbo com músicos, cantores e dançarinos, 
além de uma apresentação exclusiva do convidado 
especial, Matteo Bocelli, filho de Andrea e tenor 
maravilhoso. Não há dúvida de que você se lembrará 
do seu dia divino na inesquecível Alpemare com 
carinho por muitos anos. 

PERFORMANCE DA RIVERDANCE  
NA MANSÃO 
DUBLIN, IRLANDA | 19 JUN 2021 

Aplauda a extraordinariamente talentosa trupe 
Riverdance nesta apresentação privada em um dos 
locais mais célebres de Dublin. Contemple com 
admiração a Mansion House do século XVIII, 
residência oficial do Lord Mayor de Dublin, e ouça 
os ecos do Papa João Paulo II, da Rainha Victoria, 
do Príncipe Rainier III e da Princesa Grace de 
Mônaco, só para citar algumas das estrelas que já 
enriqueceram este elegante edifício. Sob as luzes 
cintilantes da cúpula da Sala Redonda, divirta-
se na hipnotizante coreografia perfeitamente 
sincronizada da Riverdance, cujo trabalho elaborado 
é complementado à perfeição pela música irlandesa 
evocativa. Você vai entender por que mais de 25 
milhões de pessoas de 47 países vibraram em mais de 
11.500 apresentações, pois essa celebração gloriosa 
do espírito irlandês certamente enfeitiçará todos os 
seus espectadores. 

Istambul

Matteo Bocelli

Riverdance   25

Café turco



Bora Bora

Cairns

SAIGON (HO CHI MINH CITY), 
VIETNÃ 
1 PERNOITE | 29-30 MAR 2021

Agora conhecida como Cidade Ho Chi Minh, 
Saigon tem uma rica herança revelada nos seus 
adoráveis pagodes, na arquitetura colonial e nas 
amplas avenidas. Faça um passeio divertido em um 
riquixá local pelas agitadas ruas até os vibrantes 
mercados da histórica Chinatown. Ou aventure-se 
fora da cidade em um dos mais importantes campos 
de batalha da Guerra do Vietnã, o vasto complexo 
subterrâneo dos Túneis de Cu Chi.

BANGKOK, TAILÂNDIA 
1 PERNOITE | 2-3 ABR 2021

Dos templos de ouro aos movimentados mercados,  
a cidade de Bangkok vai encantar você a cada 
momento. Enorme complexo de edifícios dourados 
cravejados de gemas, o Grande Palácio Real consagra 
o conhecido Buda Esmeralda, dentro do templo 
conhecido como Wat Phra Kaeo. O enorme Buda 
Reclinado está alojado em Wat Pho, mais antigo e 
maior templo de Bangkok e berço da tradicional 
massagem tailandesa. 

SINGAPURA, SINGAPURA
1 PERNOITE | 6 -7 ABR 2021

Descubra a diversidade encantadora de Singapura, 
da charmosa Chinatown à colorida Little India e a 
Arab Street, além da imensa Mesquita do Sultão. 
O Museu das Civilizações Asiáticas é um registro 
das muitas culturas asiáticas que influenciaram 
Singapura. Deleite-se com 20.000 lindas flores no 
Jardim Nacional de Orquídeas. Para uma perspectiva 
histórica, visite o Memorial de Kranji e a Capela e 
o Museu de Changi, dedicados aos que perderam a 
vida aqui, durante a Segunda Guerra Mundial. 

BORA BORA, POLINÉSIA FRANCESA 
1 PERNOITE | 10 -11 FEV 2021

Reivindique seu pedaço do paraíso em um 
arquipélago glorioso que deslumbrou o Capitão 
James Cook logo no primeiro minuto em que 
chegou lá, e o batizou de a Pérola do Pacífico. 
Deslize de caiaque sobre águas azuis cintilantes, 
encontre raias curiosas sob a superfície cristalina, 
examine relíquias da Segunda Guerra Mundial, 
amarre e vista seu sarongue e beba um coquetel 
em um catamarã enquanto o sol se põe atrás do 
verdejante Monte Otemanu. 

CAIRNS, AUSTRÁLIA 

1 PERNOITE | 2-3 MAR 2021

Uma glória na utopia dos amantes da natureza, 
com paisagens declaradas Patrimônio Mundial da 
UNESCO acima e abaixo do mar. Passeie por uma 
agradável estrada de ferro perto de altas cachoeiras, 
aproxime-se de coalas fofos e wallabies brincalhões 
que andam livremente em seu habitat, suba até 
o exuberante dossel da floresta tropical em um 
bondinho ou faça um voo inesquecível sobre o 
vibrante mosaico vivo da Grande Barreira de Coral.

HONG KONG, CHINA 

1 PERNOITE | 24 -25 MAR 2021

Hong Kong é uma justaposição original de antigo 
e moderno com templos históricos encravados 
no meio de arranha-céus radiantes. As luzes da 
cidade à noite são um espetáculo imperdível. 
Confira o popular Mercado Noturno da Temple 
Street, bem como o agitado Mercado Stanley. 
Atravesse o canal da ilha Lantau para visitar o 
mosteiro Po Lin, onde fica o gigantesco Buda Tian 
Tan, e jantar em um restaurante de frutos do mar 
flutuante em Aberdeen. 

Pernoites
D E S TA Q U E S  D O  D E S T I N O
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Mumbai

Rangum

MUMBAI, ÍNDIA 
1 PERNOITE | 21-22 ABR 2021

Conheça as contradições da fervilhante Mumbai, 
onde modernidade e tradição tecem cores tão 
complexas e sedutoras como as encontradas em 
um sari. Descubra a relação fascinante entre as 
divindades hindus das Cavernas Elephanta do século 
VII, Patrimônio Mundial da UNESCO, delicie-se 
com a grandeza vitoriana do Chhatrapati Shivaji 
Terminus, também listado pela UNESCO, faça 
uma pausa para contemplar o Memorial de Gandhi 
e maravilhe-se com a ornamentação do Portal da 
Índia, símbolo da efervescente Mumbai.

RANGUM, BURMA  
(YANGON, MIANMAR)
2 PERNOITES | 12-14 ABR 2021

Em uma terra de templos, tesouros e história 
tumultuada, Rangum é uma cidade onde se poderia 
passar dias visitando os magníficos locais religiosos. 
Aprecie o esplendor do Pagode de Shwedagon,  
um santuário dourado que se eleva a uma altura 
de 99 metros. Perto dali, visite o Pagode de 
Chaukhtatgyi e sua estátua gigante do Buda 
reclinado. O Pagode de Botahtaung recebeu o 
nome dos 1.000 líderes militares que escoltaram  
as relíquias sagradas do cabelo de Buda, trazidos  
da Índia há mais de 2.000 anos.



28

DUBAI, EMIRADOS ÁRABES UNIDOS 
1 PERNOITE | 25-26 ABR 2021

Maravilhe-se com a visão de um horizonte futurista 
emergindo das areias do deserto como se fosse 
uma miragem cintilante forjada pelo sol radiante. 
Sobrevoe as infinitas dunas douradas em um balão 
de ar quente ou deixe rastros na areia a bordo de um 
veículo 4x4, absorva a atmosfera encantadora de um 
souk colorido e tome chá no hotel Burj Al Arab, com 
construção em forma de vela que se tornou um ícone 
superlativo desta metrópole.

LUXOR (SAFAGA), EGITO 
1 PERNOITE | 6 -7 MAI 2021 

Muitas vezes referida como o maior museu ao ar 
livre do mundo, Luxor é o lar de alguns dos mais 
extraordinários monumentos da antiguidade em 
todo o planeta. Visite os majestosos templos de 
Karnak e Luxor e atravesse o Nilo até o famoso 
Vale dos Reis, que abriga a tumba de Tutancâmon 
há muito esquecida, o templo mortuário da rainha 
Hatshepsut e os enormes Colossos de Memnon. 
Para uma aventura única no deserto, faça um safári 
de jipe até uma tribo de beduínos e aprecie a beleza 
surpreendente das vastas dunas de areia.

JERUSALÉM (HAIFA), ISRAEL 
1 PERNOITE | 10 -11 MAI 2021 

Visite a terra dos milagres: Galileia, o rio Jordão, o 
Monte das Bem-Aventuranças e Tabgha. Aventure-
se em Nazaré, lar do jovem Jesus. Veja os maiores 
jardins suspensos do mundo: os jardins de Bahai em 
Haifa. Ou visite Moshav Nahalal, uma comunidade 
estabelecida em 1921 por imigrantes judeus. Para 
antiguidades e artesanato, visite as boutiques na Rua 
Massada. Ao sul de Haifa, a aldeia de artistas de 
Ein Hod apresenta obras de vidro soprado à mão, 
cerâmica, ouro, prata e artesanato.

ISTAMBUL, TURQUIA 
2 PERNOITES | 17-19 MAI 2021 

Um museu vivo com uma coleção de histórias, 
religiões e culturas, Istambul convida você a 
descobrir novas belezas e lugares interessantes. 
Explore as numerosas mesquitas e museus, 
especialmente a Mesquita Azul, que remonta ao 
século XVII. O Museu Hagia Sophia, o Palácio 
Topkapi, o Palácio Dolmabahçe e o Palácio Seraglio 
são apenas alguns dos locais emblemáticos da 
cidade. E, claro, nenhuma visita a Istambul estaria 
completa sem uma maratona de compras no 
lendário Grande Bazar.

VENEZA, ITÁLIA 
1 PERNOITE | 25-26 MAI 2021 

Renda-se à milagrosa Veneza, declarada Patrimônio 
Mundial da UNESCO, que é uma cidade flutuante 
de sonhos felizes e romances sublimes. Assista a 
sopradores de vidro produzindo peças encantadoras 
de Murano, conheça a história dos poderosos doges 
no suntuoso Palazzo Ducale, aprecie os mosaicos 
cintilantes da Basílica de São Marcos e acompanhe a 
luz da lua acomodado em sua gôndola e deslizando 
pelo Grande Canal, e os sons suaves de uma serenata 
completam o quadro perfeito. 

SEVILHA (CÁDIZ), ESPANHA
1 PERNOITE | 6 -7 JUN 2021 

Uma das cidades mais carismáticas da Espanha, 
Sevilha transborda arquitetura barroca, laranjeiras 
perfumadas e tavernas de flamenco em penumbra. 
Visite a imensa catedral e passeie pelo deslumbrante 
Alcázar e seus jardins exuberantes. Não perca a 
grandiosa Plaza de España, repleta de alcovas, arcos, 
pontes e fontes revestidas por azulejos coloridos. Ou 
aventure-se na zona rural da Andaluzia para explorar 
as famosas aldeias brancas encantadoras, com ruas de 
pedras sinuosas e casas caiadas de branco, repletas de 
vasos de flores de cerâmica. Em Cádiz, saboreie tapas 
clássicas e vinhos locais, e visite o animado Mercado 
de Abastos.

Pernoites
D E S TA Q U E S  D O  D E S T I N O

Dubai

Sevilha
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LISBOA, PORTUGAL 
1 PERNOITE | 8 -9 JUN 2021

Mergulhe na rica história marítima de Lisboa, no 
Mosteiro dos Jerónimos e na ornamentada Torre de 
Belém, ambos construídos para comemorar viagens 
de descobertas. Explore as ruas estreitas e íngremes 
do encantador bairro de Alfama e se delicie com as 
vistas impressionantes para o Rio Tejo e a cidade. 
Para saber mais sobre a profusão de azulejos que 
adorna a cidade, visite o memorável Museu Nacional 
do Azulejo. Ou faça uma peregrinação até a aldeia de 
Fátima, assentada em uma encosta e lar de um dos 
santuários marianos mais visitados do mundo.

BORDEAUX, FRANÇA 
1 PERNOITE | 13-14 JUN 2021

Reconhecida como a região vinícola mais famosa do 
mundo, Bordeaux é o centro dos lendários castelos 
vinícolas de Saint-Émilion e Médoc. Aproveite a 
abundância de belas paisagens nesta cidade, declarada 
Patrimônio Mundial da UNESCO, com seus 
maravilhosos edifícios ornamentados, avenidas largas 
e parques tranquilos. Conheça a praça real, a Place 
de la Bourse, o Relógio Gótico e a Praça Gambetta. 
Depois, visite as vinícolas fabulosas dos castelos 
magníficos da região e delicie-se com ótimos vinhos.

Bordeaux
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Opcional
PA S S E I O S  E M  T E R R A

ULURU MÁGICO: AYERS ROCK
3 NOITES | 27 FEV 2021

Encante-se com a maravilhosa Ayers Rock, um 
enorme monólito no Território do Norte da 
Austrália que o povo aborígene considera sagrado 
e chama de Uluru. Após explorar Brisbane e seu 
santuário de coalas, você voará em direção ao Parque 
Nacional Uluru-Kata Tjuta, Patrimônio Mundial, 
para admirar as espetaculares formações geológicas, 
incluindo a Ayers Rock. Para apreciar plenamente 
sua beleza e importância cultural, você observará 
o monólito ao nascer e pôr do sol, contemplará 
suas pinturas rupestres e ouvirá histórias de como 
os aborígenes acreditam ter sido criados durante o 
“The Dreaming”, um período mitológico no qual 
o mundo natural teria sido moldado. Você também 
jantará sob as estrelas no deserto e observará a 
impressionante instalação de arte do Campo de Luz, 
que banha a paisagem em um espectro de cores.

MACAU MAGNÍFICA
1 NOITE | 24 MAR 2021

Depois de um emocionante passeio de helicóptero, 
você chegará à pequena Macau, uma Região 
Administrativa Especial dentro da China que ainda é 
relativamente autônoma. Quando os portugueses se 
estabeleceram aqui, no século XVI, Macau tornou-se 
a primeira colônia europeia do país, e a influência 
portuguesa ainda é proeminente, apesar de Macau 
ter regressado à China em 1999. Você irá saborear 
petiscos portugueses, visitar as extraordinárias ruínas 
da Igreja de São Paulo, construída pelos portugueses, 
e ouvir o português falado em toda a cidade, pois 
continua sendo a língua oficial. Você também 
visitará marcos com um toque chinês, incluindo a 
requintada Casa do Mandarim e o Templo de A-Ma, 
construído no século XV para celebrar a deusa do 
mar. Um jantar cantonês estará esperando por você 
em seu hotel, o Four Seasons.

HUE, DA NANG E HOI AN
2 NOITES | 27 MAR 2021

Esta que já foi a cidade dos imperadores Nguyen, 
Hue ainda encanta, como você vai descobrir na 
cidadela real do século 19 e no luxuoso Palácio do 
Supremo. Um cruzeiro em um barco-dragão pelo 
sinuoso Rio Perfume apresentará um lado diferente 
de Hue, e visitará um de seus pagodes mais sagrados. 
Da Nang é igualmente impressionante, em especial o 
Museu Cham e a pitoresca Montanha de Mármore. 
Também oferece fácil acesso a Hoi An, Patrimônio 
Mundial, um exemplo excepcionalmente bem 
preservado de porto comercial centenário. Um voo 
para a Cidade de Ho Chi Minh, mais conhecida 
como Saigon, lhe dará a chance de conhecer uma 
série de atrações notáveis, incluindo o Palácio da 
Reunificação e Notre Dame, uma catedral de estilo 
românico construída pelos colonos franceses.

ANGKOR WAT
2 NOITES | 30 MAR 2021 

Desfrute de uma exploração abrangente do Parque 
Arqueológico de Angkor, aclamado Patrimônio 
Mundial da Humanidade, com uma enorme 
quantidade de templos construídos nos séculos 
IX e XV como parte do Império Khmer. A 
peça central é o celebrado Angkor Wat, um dos 
maiores monumentos religiosos já construídos. 
Originalmente um templo hindu dedicado ao deus 
Vishnu, foi convertido em um templo budista 
e tornou-se tão icônico que sua imagem está 
representada na bandeira do Camboja. Você também 
percorrerá as ruínas dos enormes rostos de pedra no 
complexo de Angkor Thom e se maravilhará com Ta 
Prohm, um templo famoso por ter sido dominado 
pelas raízes de figueiras estranguladoras. O cenário 
é tão espetacular que já apareceu em filmes como 
“Lara Croft: Tomb Raider.”

Ayers Rock: a partir de Brisbane

Angkor Wat: a partir de Saigon
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Passeios Terrestres são Opcionais e estão disponíveis por custo adicional. Datas e informações sobre os passeios estão sujeitas a alterações e sua capacidade é controlada.

TEMPLOS ANTIGOS DE BAGAN
1 NOITE | 13 ABR 2021

Saiba mais sobre a devoção religiosa do povo 
de Mianmar, visitando vários templos antigos 
representativos dos milhares de templos construídos 
nas planícies de Bagan, entre os séculos IX e XIII. 
O Templo Ananda é considerado uma obra-prima 
da arquitetura Mon, enquanto o Templo Sulamani 
exibe algumas das melhores obras de ornamentação 
de Bagan. O Pagode Shwezigon banhado a ouro é 
outra joia arquitetônica do mesmo período e é tão 
impressionante que seu design se tornou referência 
para inúmeros pagodes que se seguiram. Bagan 
também é conhecida pelos trabalhos em laca, 
e você terá a oportunidade de assistir a artesãos 
criarem várias peças passo a passo, usando métodos 
tradicionais. Para um vislumbre sincero da vida 
cotidiana, você irá visitar um mercado ao ar livre e 
interagir com os moradores locais.

Também disponível: Lago Inle Autêntico 

TAJ MAHAL: A OBRA DE ARTE ETERNA
3 NOITES | 18 ABR 2021

Contemple o extraordinário Taj Mahal ao pôr 
do sol, quando o mausoléu de mármore branco 
parece mudar de cor, pois reflete as cores do fim do 
dia. Considerado uma obra-prima da arquitetura 
indo-islâmica, o complexo do século XVII é 
tão impressionante que a UNESCO o declarou 
Patrimônio Mundial. Uma apresentação tradicional 
da dança kathak é o evento seguinte, que possibilita 
um olhar mais profundo da cultura da Índia. Este 
passeio também oferece opções notáveis. Você pode 
passar uma manhã explorando a gloriosa Fatehpur 
Sikri, capital do Império Mogol, ou visitar o Forte 
Agra, uma imponente construção de arenito 
vermelho que também ganhou o título de Patrimônio 
Mundial. As opções vespertinas incluem visitar um 
túmulo histórico adornado com incrustações de 
mármore, comprar joias de esmeralda e consultar um 
astrólogo para saber seu horóscopo pessoal.

Também disponível: Taj Mahal e o Melhor do Butão 

Bagan, disponível a partir de Rangum

Taj Mahal, disponível a partir de Cochin
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REINO HIMALAIO DO NEPAL
3 NOITES | 18 ABR 2021 

Mergulhe na cultura exótica do Nepal através de 
seus templos budistas e hindus, das atrações clássicas 
na cidade real de Patan e sobrevoe os Himalaias 
cobertos de neve, o cenário natural que caracteriza o 
reino desde a antiguidade. Hospedado no conforto 
do famoso Dwarika’s Hotel, um “museu vivo que 
pulsa” na inebriante capital Katmandu, você passará 
dias explorando tesouros arquitetônicos indígenas 
em estilo newari, terá uma audiência com uma deusa 
viva kumari e visitará uma oficina onde os artesãos 
fazem cuias cantarem e as usam para curar pelo som. 
Muitos dos destinos são Patrimônios Mundiais, 
incluindo a cidade de Bhadgaon, reverenciada 
por sua arte e arquitetura medievais. Aqui, você 
conhecerá um templo e ponto de peregrinação em 
estilo pagode às margens de um rio sagrado. 

LUXOR E AS PIRÂMIDES
1 NOITE | 6 MAI 2021 

Agrade seus sentidos visitando algumas das atrações 
antigas mais famosas e visualmente deslumbrantes 
do Egito. Depois de atravessar o sinuoso Rio Nilo, 
você explorará os notáveis túmulos do Vale dos 
Reis, um templo construído pela única mulher que 
reinou como faraó e o fabuloso Templo de Luxor. 
Paredes de tijolos de barro envolvem o complexo 
do templo de blocos de arenito para simbolizar a 
separação entre o mundo real e o reino sagrado dos 
deuses. Mais insights sobre o mundo antigo serão 
revelados no extraordinário Museu de Antiguidades 
Egípcias, no Cairo, que guarda tesouros inestimáveis 
do túmulo do rei Tutancâmon. Ainda assim, poucos 
pontos turísticos serão mais memoráveis do que a 
enigmática Esfinge e as Grandes Pirâmides de Gizé, a 
única Maravilha do Mundo Antigo que ainda existe. 

Também disponível: Luxor e o Vale dos Reis 
ou as Joias de Luxor

ESPANHA TRADICIONAL E ANTIGA
1 NOITE | 7 JUN 2021

Aprecie um olhar mais detalhado para alguns 
dos aspectos mais tradicionais da vida espanhola, 
incluindo a criação de touros para touradas. Ao 
visitar uma fazenda de propriedade familiar, você 
verá em primeira mão como esses fortes animais 
são criados e administrados. Será uma experiência 
reveladora que poderá mudar a sua visão sobre as 
touradas. Além disso, você verá como os porcos 
ibéricos são criados e alimentados com uma dieta 
especial de bolotas para produzir um presunto 
com sabor único, considerado um dos melhores 
do mundo. Para entender a influência dos antigos 
romanos na Espanha, você visitará um teatro em 
Mérida, construído no século I a.C., que ainda é 
usado hoje. Faz parte de um conjunto de estruturas 
arqueológicas declaradas Patrimônios Mundiais.

Passeios Terrestres são Opcionais e estão disponíveis por custo adicional. Datas e informações sobre os passeios estão sujeitas a alterações e sua capacidade é controlada.

Gizé, disponível a partir de Safaga

Opcional
PA S S E I O S  E M  T E R R A

Nepal, disponível a partir de Cochin
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Destaques 
L O C A I S  D E C L A R A D O S  PAT R I M Ô N I O  M U N D I A L  P E L A  U N E S C O
Uma seleção de sites acessíveis listados abaixo por país

AUSTRÁLIA

Florestas Tropicais de Gondwana 
(Brisbane)

Grande Barreira de Coral (Cairns)

Área das Grandes Montanhas Azuis 
(Sydney)

Parque Nacional de Kakadu (Darwin)

Opera House de Sydney

Trópicos de Queensland (Cairns)

CANADÁ

Paisagem do Grand Pré (Halifax)

Cidade velha de Lunenburg (Halifax)

CHINA

Centro Histórico de Macau (Hong Kong)

COLÔMBIA

Porto, Fortalezas e Grupo de 
Monumentos (Cartagena)

CROÁCIA

Região Natural, Cultural e Histórica 
de Kotor (Dubrovnik) 

Cidade velha de Dubrovnik 

Lápides e Cemitérios Medievais 
Stecci (Dubrovnik)

CUBA

Havana Antiga e seu Sistema de 
Fortificações

O Vale Viñales (Havana)

EGITO 

Tebas Antiga e sua Necrópole (Luxor)

FRANÇA

Mont Saint-Michel (Saint-Malo)

Porto da Lua (Bordeaux)

GRÉCIA 

Acrópole (Atenas) 

Sítio Arqueológico de Delfos, 
Micenas e Tirinto (Atenas) 

Sítio Arqueológico de Filipos

Delos (Mikonos)

Cidade medieval de Rodes

Monumentos Paleocristãos e 
Bizantinos de Tessalônica (Kavala)

Mosteiros de Dafne e Hosios Loukas 
(Atenas)

GROENLÂNDIA

Kujataa Groenlândia: Norse e Inuit 
Agricultura na borda da calota de 
gelo (Qaqortoq)

GUATEMALA

Antígua, Guatemala (Puerto Quetzal)

ISLÂNDIA

Parque Nacional Thingvellir 
(Reykjavik)

ÍNDIA

Estação Chhatrapati Shivaji (Mumbai)

Igrejas e Conventos de Goa

Grutas de Elefanta (Mumbai)

Gates Ocidentais (Cochim/Mangalore)

INDONÉSIA

Paisagem Cultura da Província de Bali

Parque Nacional de Komodo

IRLANDA

Brú na Bóinne – Conjunto 
Arqueológico do Vale do Boyne 
(Dublin)

ISRAEL

Lugares sagrados bahá’ís em Haifa e 
na Galileia Ocidental

Tels (lugares) Bíblicos – Megiddo, 
Hazor, Beer Sheba (Haifa)

Local de nascimento de Jesus: 
Igreja da Natividade e a Rota de 
Peregrinação, Belém (Haifa)

Cavernas de Maresha e Bet-Guvrin 
nas Planícies da Judeia (Haifa)

Cidade Antiga de Hebron/Al-Khalil 
(Haifa)

Masada (Haifa)

Necrópole de Bet She’arim: Um 
Marco da Renovação Judaica (Haifa)

Palestina: Terra de Oliveiras e Vinhas 
(Haifa)

Cidade Branca de Tel-Aviv – o 
Movimento Moderno (Haifa)

ITÁLIA

Costa Amalfitana (Sorrento/Capri) 
Jardim Botânico de Pádua (Veneza)

Cidade de Verona; Cidade de 
Vicenza e as Villas Palladianas do 
Vêneto (Veneza) 

Centro Histórico de Florença,  
Centro Histórico de San Gimignano,  
Centro Histórico de Siena (Toscana)

Villas Medici e Jardins na Toscana 

Monte Etna (Taormina)

Piazza del Duomo (Pisa)

Pompeia, Herculano e Torre 
Annunziata (Sorrento/Capri)

Portovenere, Cinque Terre e as ilhas 
de Palmaria, Tino e Tinetto (Toscana)

Siracusa e a Necrópole Rochosa de 
Pantalica (Taormina)

Cidade do Vaticano (Roma)

Veneza e sua lagoa 

Villa Adriana e Villa d’Este, Tivoli 
(Roma)

JAPÃO

Sites Gusuku e propriedades 
correlatas do reino de Ryukyu 
(Okinawa)

JORDÂNIA

Petra (Aqaba)

Área Protegida de Wadi Rum (Aqaba)

MALÁSIA

Patrimônio Arqueológico do Vale de 
Lenggong (Penang)

George Town, Cidade Histórica do 
Estreito de Malaca (Penang)

Parque Kinabalu (Bornéu)

Malaca, Cidade Histórica do Estreito 
de Malaca (Kuala Lumpur)

NICARÁGUA

Catedral de León (Corinto)

Ruínas de León Viejo (Corinto)

IRLANDA DO NORTE

Calçada e Costa do Gigante (Belfast)

OMÃ

Sistemas de Irrigação Aflaj (Mascate)

Cidade Antiga de Qalhat (Mascate)

Forte de Bahla (Mascate)

Rota do incenso (Salalah) 

FILIPINAS

Igrejas barrocas das Filipinas

PORTUGAL

Centro Histórico de Porto

Mosteiro de Alcobaça (Lisboa)

Mosteiro dos Jerônimos e Torre de 
Belém (Lisboa)

SINGAPURA

Jardim botânico de Singapura

ESPANHA

Catedral, Alcázar e Arquivo das Índias 
(Sevilha)

Caverna de Altamira e Arte Rupestre 
Paleolítica do Norte da Espanha (Bilbao)

Muralha Romana de Lugo (La Coruña)

Santiago de Compostela (La Coruña)

Ponte Vizcaya (Bilbao)

Obras de Antoni Gaudí (Barcelona)

TAILÂNDIA

Cidade Histórica de Ayutthaya (Bangkok)

Complexo de Florestas de Dong 
Phayayen-Khao Yai (Bangkok)

TURQUIA

Áreas Históricas de Istambul

Xanthos-Letoon (Kusadasi)

EMIRADOS ÁRABES UNIDOS

Sítios Culturais de Al Ain (Dubai)

ESTADOS UNIDOS

Parque Nacional dos Everglades (Miami)

Parque Nacional dos Vulcões do 
Havaí (Hilo)

Estátua da Liberdade (Nova york)

REINO UNIDO

Catedral de Canterbury, Abadia de 
Santo Agostinho e Igreja de Saint 
Martin (Londres)

Complexo de cavernas de Gorham 
(Gibraltar)

Palácio de Westminster e Abadia 
de Westminster, incluindo Igreja de 
Santa Margarida (Londres)

Torre de Londres

VIETNÃ

Complexo de Monumentos de Hué

Cidade Antiga de Hoi An (Hué)

Santuário de Mi-sön (Hué)
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Mais leves, mais claras e ainda mais espaçosas, todas as suítes e cabines a bordo 

brilham após a reinvenção total, de parede a parede e do piso ao teto. Móveis 

personalizados, pedras exóticas e acabamentos de madeira polida, acessórios de 

design e atmosfera de elegância e sofisticação caracterizam nossas acomodações 

completamente transformadas. Cada canto é novo, realçado por tons graduais 

do mar e do céu, criando uma celebração harmoniosa de estilo e conforto.

E L E G Â N C I A  C L Á S S I C A
R E I N V E N TA D A

Serviço de MordomoSuíte Owners



CABINE COM VISTA PARA O MAR  Categoria D

A luz que entra por uma escotilha clássica ilumina o novo e sofisticado ambiente 
dessas cabines de 15 m², lindamente decoradas. Desfrute de uma área de estar 
confortável com um sofá no qual se espreguiçar, assim como uma penteadeira, uma 
mesa de café da manhã e um minibar refrigerado.

36

Insignia
S U Í T E S  E  C A B I N E S

SUÍTE OWNERS  Categoria OS

Novos tecidos luxuosos e móveis de designer adornam nossas seis Suítes Owners, 
sempre entre as primeiras a serem reservadas. Muito espaçosas e excepcionalmente 
luxuosas, estas suítes abrangem quase 92 m² e são um oásis de tranquilidade e 
relaxamento. Todas as amenities imagináveis   são encontradas aqui, reforçadas por um 
suntuoso banheiro remodelado com chuveiro largo, varanda privativa de teca, duas 
TVs de tela plana e um iPad® para seu uso pessoal.  

CABINE CONCIERGE COM VARANDA Categoria A1 | A2 | A3

Essas cabines de 20 m², elegantemente remodeladas, apresentam uma variedade de 
amenities, muitas delas encontradas em nossas suítes Penthouse. O luxo é ainda 
mais realçado pela nova decoração, as suntuosas camas Ultra Tranquility, as varandas 
inspiradas com mobiliário novo e sofisticado, e as amenities e privilégios exclusivos 
da categoria Concierge.

Depois de passar o dia explorando os encantos do mundo, a sua 

luxuosa suíte ou cabine oferece um retiro acolhedor. Projetadas com 

toda atenção ao detalhe requintado e ao conforto supremo, as nossas 

espaçosas acomodações garantem que você se sinta sempre perfeitamente 

em casa. Desde a graciosa mobília aos produtos de higiene pessoal de 

luxo, todas as comodidades que você poderia imaginar estão ao alcance 

das suas mãos. Não importa se você está se deliciando com o serviço de 

quarto gratuito ou descansando na celestial cama Prestige Tranquility, 

este é o melhor santuário para relaxar e recarregar as energias. 

n	 Suítes e cabines têm a cama Ultra Tranquility Bed, uma 
exclusividade da Oceania Cruises

n	 Minibar refrigerado com água mineral e refrigerantes 
ilimitados, reabastecidos diariamente FREE

n	 Serviço de quarto para jantar 24 horas por dia FREE 

n	 Serviço de Mordomo 24 horas em todas as suítes

n	 Acesso à internet sem fio

n	 Amenities Bulgari

n	 Chocolates belgas exclusivos no serviço de abertura de 
cama noturno

SUA CASA NO MAR
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SUÍTE VISTA  Categoria VS

Batizadas em razão de suas vistas deslumbrantes para a proa do navio, nossas quatro 
Suítes Vista apresentam uma paleta relaxante que combina os mares serenos e os 
amplos céus. Cada uma se estende por mais de 73 m² e oferece todo o conforto 
imaginável, incluindo segundo banheiro para convidados, além do banheiro 
principal em ônix, mármore de Carrara e granito com um chuveiro de luxo. Relaxe 
na sua varanda de teca, assista a um DVD em uma das duas TVs de tela plana ou 
acesse a internet no iPad® fornecido. 

SUÍTE PENTHOUSE  Categoria PH1 | PH2 | PH3

Nossa nova coleção de suítes Penthouse de 29 m² é decorada com tecidos e móveis 
suntuosos de designers, em tons serenos do mar e do céu. Espaçosa o suficiente 
para jantares na suíte, a área de estar conta com minibar e penteadeira, e o banheiro 
elegantemente reformado apresenta acabamentos de pedra de luxo e um chuveiro. 

CABINE COM VISTA PARA O MAR  Categoria E

Com localização central no convés 6, essas cabines de 13 m² oferecem uma nova 
paleta e uma janela panorâmica com vistas obstruídas. Os itens incluem uma 
penteadeira, um minibar refrigerado, uma pequena mesa de café da manhã e um 
amplo closet.

CABINE INTERNA  Categoria F | G

Lindamente remodeladas com um toque moderno, essas cabines são retiros 
privativos e possuem 14 m² de luxo. Os destaques incluem uma confortável área de 
estar, penteadeira, minibar refrigerado e muito espaço de armazenamento. O uso 
inteligente do espaço é complementado pela rica decoração.

VERANDA STATEROOM  Categoria B1 | B2

Uma elegante decoração adorna essas cabines belamente equipadas, com 20 m², que 
exibem nossa regalia mais cobiçada: uma varanda de teca privativa para admirar as 
paisagens em permanente mudança. As conveniências dentro de cada cabine são 
igualmente confortáveis e incluem uma penteadeira, minibar, mesa de café da manhã 
e área de estar espaçosa.

CABINE DELUXE COM VISTA PARA O MAR  Categoria C1 | C2

Com closets, armários e penteadeiras totalmente reprojetados, essas cabines de  
15 m² estão ainda mais espaçosas. Uma área de estar generosa, penteadeira, minibar 
refrigerado e mesa de café da manhã são perfeitamente complementados pelos ricos 
tons e os elegantes tecidos da nova decoração.
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Fully
Enclosed
Smoking
Lounge

CONVÉS 10

CONVÉS 9

Fully
Enclosed
Smoking
Lounge

CONVÉS 11

CONVÉS 8

Insignia
P L A N TA  D O  C O N V É S

LEGENDA DE COR DA CABINELEGENDA DE SÍMBOLOS

Banheiros
Elevador
Lavanderia 
Vistas Obstruídas

Vistas Parciais
Quádruplas com cama Pullman
Quádruplas com Sofá-Cama
Cabines de Conexão

Triplas com cama Pullman

Triplas com Sofá-cama

Acessível por Cadeira de Rodas\
Conformidade com a ADA

ESPECIFICAÇÕES DO NAVIO

Ano de Construção: 1998 | Ano da Reforma: 2018 | Tonelagem Bruta: 30.277 

Comprimento: 180,96 m | Viga: 25,45 m | Velocidade: 18 nós | Conveses de Hóspedes: 9 

Capacidade de Hóspedes (Ocupação Dupla): 684   | Tripulação: 400 

Relação Hóspedes-Tripulação: 1,71 para 1 | País de Registro: Ilhas Marshall
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I N F O R M A Ç Õ E S  G E R A I S  |  T E R M O S  E  C O N D I Ç Õ E S

NOTIFICAÇÃO | As informações contidas neste folheto não 
representam uma oferta ou um contrato. O transporte de bagagem 
e hóspedes nos navios da Oceania Cruises são oferecidos 
exclusivamente pelo Operador e regidos pelos Termos e Condições 
impressos no Contrato/Passagem do Hóspede. Para obter informações 
completas sobre Termos e Condições, itinerários, responsabilidade da 
Oceania Cruises e todas as seções mencionadas abaixo, consulte o 
Contrato/Passagem do Hóspede. Uma cópia do Contrato/Passagem do 
Hóspede está disponível contatando seu Agente de Viagens ou online, 
em OceaniaCruises.com. Ao reservar o cruzeiro, ambas as partes 
comprometem-se com todos os Termos e Condições do Contrato/
Passagem do Hóspede.

TARIFAS | As tarifas são cotadas em Reais do Brasil, por pessoa, 
baseadas em ocupação dupla. As tarifas não incluem encargos pré-
pagos, despesas pessoais ou instalações opcionais e taxas de serviço, 
visto que esses termos são definidos claramente no Contrato/Passagem 
do Hóspede. Também não estão incluídas excursões em terra, 
refeições em terra, manuseio de bagagem, gorjetas, bebidas que não 
façam parte do menu regular, serviço de lavanderia e outras amenities 
e serviços a bordo, incluindo tratamentos de spa e médicos, exceto se 
indicado de outra forma. 

DEPÓSITO E PAGAMENTOS | CRUZEIRO VOLTA AO MUNDO 
O depósito por pessoa obrigatório para garantir o seu cruzeiro Volta 
do Mundo é de 20% da tarifa de cruzeiro aplicável para todas as suítes 
e cabines e deve ser recebido em sete dias da reserva. O saldo final 
devido deve ser pago em até 181 dias antes da saída do cruzeiro, além 
dos detalhes do passaporte e qualquer solicitação de serviço especial 
a bordo; caso contrário, a reserva ficará sujeita ao cancelamento 
imediato e à aplicação de multas.

Aceitamos American Express, Mastercard, Visa, Discover, cheques da 
agência de viagem e cheques pessoais para depósitos e pagamentos 
integrais. Para sua conveniência, seu pagamento final será cobrado 
automaticamente no cartão de crédito usado para fazer o depósito 
inicial. A Oceania Cruises não aceita nenhuma responsabilidade 
pelas taxas de processamento de transação/câmbio do cartão de 
crédito cobradas independentemente pelos bancos emissores do 
cartão. Nenhuma dessas taxas cobradas separadamente pelos bancos 
emissores é em benefício da Oceania Cruises. Aceitaremos cobranças 
de cartão de crédito de terceiros apenas quando acompanhadas de 
autorização válida para cobrar do proprietário do cartão em questão.

CANCELAMENTOS E REEMBOLSOS | Uma taxa de cancelamento de 
100% será aplicada como indicado por não comparecimento. A tarifa 
é definida como o custo total de qualquer cruzeiro ou componente 
aéreo comprado da Oceania Cruises, excluindo instalações opcionais 
e taxas de serviço. Consulte os termos e condições dos clientes da 
passagem/contrato do hóspede para as taxas relativas ao cancelamento 
de serviços e instalações opcionais.

Um reembolso integral dos pagamentos recebidos será feito quando 
a Oceania Cruises receber notificação por escrito do cancelamento, 
conforme indicado pela programação da taxa de cancelamento listada 
aqui. Avisos de cancelamento precisam ser por escrito e recebidos 
pela Oceania Cruises até o dia em que ocorrerão as avaliações de 
multas por cancelamento. Hóspedes que cancelarem dentro dos 
períodos indicados ficam sujeitos às seguintes taxas de cancelamento 
por pessoa:

CRUZEIRO VOLTA AO MUNDO 
DIAS ANTERIORES À DATA DE SAÍDA DO CRUZEIRO TAXAS DE 
CANCELAMENTO 
Depósito – 181 dias antes: taxa de cancelamento de R$2.000 por 
pessoa, exceto suítes Owners e Vista: 10% da Tarifa 
151-180 dias antes:  ............25% da Tarifa 
121-150 dias antes:  ............50% da Tarifa 
91-120 dias antes:  ..............75% da Tarifa 
0-90 dias antes:  ..................100% da Tarifa

SEGURO DE VIAGEM OPCIONAL | Recomendamos a todos os 
hóspedes comprar um seguro de viagem abrangente que inclua 
cobertura médica e proteção de bagagem, bem como cobertura 
em caso de cancelamento/interrupção de viagem com cobertura 
total do valor gasto com o cruzeiro, incluindo custos aéreos e/ou de 
programação em terra. 

ITINERÁRIO | Todos os itinerários, incluindo pontos de embarque 
e desembarque, são de critério exclusivo da Oceania Cruises e 
podem ser modificados até e durante a viagem. A Oceania Cruises 
reserva-se o direito de modificar, cancelar ou fazer substituições 
em qualquer componente da viagem, sem aviso prévio ao hóspede, 
incluindo hotéis, portos de escala ou outros meios de transporte 
se, em sua opinião, a situação exigir alteração ou cancelamento 
dos planos. A Oceania Cruises não assume responsabilidade por 
perdas, inconveniências ou despesas incorridas pelo hóspede em 

consequência de qualquer alteração ou cancelamento, conforme 
detalhado no Contrato/Passagem do Hóspede. Quando conveniente, a 
Oceania Cruises notificará imediatamente os hóspedes ou seu Agente 
de Viagens sobre uma eventual alteração no itinerário do cruzeiro.

RESPONSABILIDADE | A Oceania Cruises não aceita nenhuma 
responsabilidade por ferimentos, danos, perda, acidentes nem atrasos 
causados por estrada, carro privativo, ônibus, barco, avião ou qualquer 
outra condição relacionada a transporte; também não se responsabiliza 
por irregularidades que possam ser causadas por defeito consequente 
dos atos ou negligência de qualquer empresa ou pessoa ao realizar os 
preparativos para o cruzeiro ou passeio, se sua causa estiver fora do 
controle da Oceania Cruises. Os hóspedes especificamente eximem a 
Oceania Cruises de toda e qualquer reivindicação por perda ou dano a 
bagagem ou propriedade, por ferimentos ou morte ou ainda por perda 
ou atraso consequente de atos, omissões ou negligência de quaisquer 
entes contratados independentes, como empresas de transporte aéreo, 
hotéis, operadores de excursões em terra, restauranteurs, fornecedores 
de serviços de transporte, equipe médica ou outros fornecedores 
de serviços ou instalações. Todos os acordos feitos com contratados 
independentes são feitos somente para a conveniência dos hóspedes 
e ficam assim por seu próprio risco. A equipe médica a bordo é 
terceirizada. A Oceania Cruises especificamente se exime de qualquer 
responsabilidade por danos causados por estresse, sofrimento psíquico 
ou danos psicológicos de qualquer natureza. Passagens, cupons e 
quaisquer outros documentos de viagem estão sujeitos a todos os 
Termos e Condições dos respectivos fornecedores, alguns dos quais 
podem limitar a responsabilidade do fornecedor. Consulte o Contrato/
Passagem do Hóspede para obter mais informações detalhadas.

DOCUMENTAÇÃO E VISTOS | Requisitos de passaporte e visto 
e também os regulamentos referentes a atestados de vacinação e 
outros requisitos de saúde variam de acordo com o destino. Por favor, 
verifique os requisitos de passaporte no contrato da sua passagem ou 
no nosso site para informações detalhadas.

AVISO | A Oceania Cruises faz todos os esforços para seguir as 
informações específicas presentes neste folheto; no entanto, as 
circunstâncias podem exigir o contrário. Todas as informações 
contidas aqui estão sujeitas a alteração sem aviso prévio, a critério 
da Oceania Cruises. Todos os cronogramas e tarifas listados neste 
folheto estão sujeitos a alterações sem aviso. A Oceania Cruises não 
é responsável por erros tipográficos, omissões ou erros de impressão.

TERMOS & CONDIÇÕES | * As tarifas de oferta especial expiram em 30 de junho de 2019 e estão sujeitas a disponibilidade. As tarifas mencionadas são cotadas em Reais do Brasil, por pessoa, baseadas em ocupação dupla. Taxas e impostos governamentais 
referentes ao cruzeiro estão incluídos. Preços e promoções são válidos para residentes no Brasil. Todas as ofertas anunciadas e quaisquer créditos a bordo, aumentos de categoria ou amenities especiais mencionados são por cabine, com base em ocupação dupla, salvo 
quando indicado de outro modo. Estão sujeitas a disponibilidade no momento da reserva, não podem ser combinadas com outros grupos ou outras ofertas nem com benefícios de programa de fidelidade. São controladas por capacidade e podem ser canceladas sem 
aviso prévio ou continuar válidas após a data de vencimento. O transporte fica restrito aos hóspedes que utilizam a estadia no hotel antes do cruzeiro em Miami ou Los Angeles. Termos e condições adicionais podem se aplicar. A amenity Internet free aplica-se a um 
dispositivo por cabine; as suítes Owner’s e Vista recebem acesso para dois dispositivos por suíte. Visite OceaniaCruises.com/Internet para mais detalhes. Aplicam-se   restrições à assistência médica free. Assistência Médica incluída no Pacote Exclusive Prestige: Consultas 
e internações no Centro Médico a bordo, qualquer atendimento médico geral prestado pela nossa equipe médica a bordo pelo qual normalmente cobramos uma taxa, exames médicos feitos a bordo (por exemplo, Raio X, Eletrocardiograma, Exames de laboratório, 
etc.) e quaisquer medicamentos de nossa farmácia a bordo, prescritos pelo médico a bordo. Assistência Médica não inclusa: Reposição de quaisquer medicamentos prescritos pelo médico a bordo, nenhum custo associado à transferência do hóspede a instalações em 
terra para tratamento, despesas de evacuação por emergência médica (ou seja, acompanhamento por médico, transporte, etc.) e quaisquer outros custos incorridos fora do navio ou por prestador externo de serviços (ou seja, consultas na Cleveland Clinic, indicação em 
terra, etc.) As excursões em terra OLife Choice free variam de acordo com a viagem e excluem Oceania Select, Oceania Exclusive, Executive Collection, Food & Wine Trails, Wellness e Culinary Discovery Tours. Se a comodidade de excursão em terra for selecionada, 
todas as excursões deverão ser escolhidas em até 14 dias antes da viagem. A comodidade de pacote de bebidas OLife Choice é o House Select. Os hóspedes na mesma cabine devem escolher a mesma comodidade OLife Choice e a comodidade deve ser escolhida 
até o pagamento final. Passeios Terrestres Opcionais estão disponíveis por custo adicional; as datas e os passeios estão sujeitos a alterações. Todos os passeios em terra têm sua capacidade controlada e estão sujeitos a disponibilidade. Os passeios que não receberem 
um número mínimo necessário de participantes estão sujeitos a cancelamento. A íntegra dos Termos e Condições se encontra no Contrato do Passageiro. As viagens da Oceania Cruises com escala em Cuba cumprem plenamente os regulamentos federais dos EUA 
e os mais recentes pronunciamentos do Office of Foreign Assets Control (“OFAC”) do Departamento do Tesouro dos EUA. Por favor, consulte o nosso site para conhecer requisitos de visto e documentação adicionais. Tarifa única e tarifa para 3º e 4º hóspedes estão 
disponíveis sob solicitação, entre em contato por telefone para mais detalhes. A sobretaxa de combustível de navios de cruzeiro pode ser aplicada e, nesse caso, é receita adicional para a Oceania Cruises. As Tarifas Especiais são baseadas nas Tarifas publicadas de 
Vendas Internacionais. O folheto completo de tarifas internacional pode não ter resultado em vendas reais em todas as categorias de cabine, pode não ter estado em vigor nos 90 dias anteriores e não incluir despesas pessoais, instalações opcionais e taxas de serviço 
conforme definido nos Termos e Condições do contrato de passagem do hóspede que estão disponíveis em www.OceaniaCruises.com. A Oceania Cruises reserva-se o direito de corrigir erros ou omissões e de fazer alterações em todas e quaisquer tarifas, taxas e 
sobretaxas a qualquer momento. As medidas de suítes e cabines são aproximadas, e aquelas em uma mesma categoria podem variar em tamanho. As cabines também podem ter disposição de mobiliário diferente do que a representada nas fotos. Pode haver impostos 
adicionais aplicáveis no país de compra. Termos e Condições adicionais podem se aplicar. A íntegra dos Termos e Condições pode ser encontrada em oceaniacruises.com ou no Contrato do Passageiro. Registro dos navios: Ilhas Marshall. OCI190202671 BRZ PT

Para uma lista completa de todos os Termos e Condições, acesse OceaniaCruises.com/terms

Toscana

Consulte seu Agente de Viagem ou Ligue SP – (11) 3253-7203 | Visite www.pt.OceaniaCruises.com/WorldCruises



“A vida deve ser uma 
corajosa aventura.” 

– Helen Keller

“Para descobrir novos oceanos 
é preciso ter coragem de 
perder a costa de vista.” 

– André Gide




