
Consulte o seu agente de viagens abreutur.com.br
ABREU em S ão Paulo • Rio de Janeiro • Belo Horizonte • Recife •  Por to Alegre • Orlando • Londres •  Madri •  Barcelona • Luanda • Por tugal

Costa Mediterranea, rumo à Bahia e  Prata. Embarque Santos.
Costa Pacifica, rumo ao Prata. Embarque Rio de Janeiro.
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a EARLY BOOKING DESCONTO DE 15% Sobre a tarifa PagueJá para reservas antecipadas. Válido até 30 de Junho ou ao atingir o limite de 50 cabines por saída. Consulte saídas válidas.

DESCONTO SENIOR DESCONTO DE 10% 
por hóspede

Com 60 anos ou mais. Consulte cumulatividade ou não a outras promoções, válido para saídas: Costa Mediterranea: 27 JANEIRO,  
cruzeiros de FEVEREIRO e MARÇO, exceto Carnaval e Travessia. Costa Pacifica: 25 JANEIRO, cruzeiros de 8 noites em FEVEREIRO, exceto Travessias.

DESCONTO PREMIUM DESCONTO DE 10% Para hóspedes que realizaram última viagem em Categoria Premium ou Superior e reservarem cabine Premium ou superior em uma próxima saída.

AÉREO BÔNUS DESCONTO DE R$315 
Por pessoa, 1º e 2º hóspede residentes fora do Estado de embarque do navio, mediante apresentação de comprovante de 
residência. Somente cruzeiros de 6 noites ou mais noites, e com embarque e desembarque na costa brasileira.

COSTA INCLUSIVE PACOTE DE BEBIDAS 
Almoço e jantar

Água mineral, suco, refrigerante, cerveja e vinho da casa servido em taça,  
sem limitações para almoço e jantar. Válido para as Travessias (Itália-Brasil-Itália).

PLANO FAMÍLIA 4x3 4º HÓSPEDE  
VIAJA GRÁTIS

Quando não mais disponíveis cabines quádruplas: sendo 2 adultos e 2 menores de 18 anos, da mesma família que serão  
acomodados em duas cabines duplas. Capacidade limitada de cabines. Desconto aplicado somente sobre o trecho marítimo e  
válida apenas para a América do Sul, exceto Travessias. Promoção não cumulativa a outras, nem mesmo a Saídas Privilégio.

REPEATERS DESCONTO DE 5% Para hóspedes que viajaram na Temporada de Verão América do Sul 2015/16, e que e que adquirirem cabine  
para a próxima temporada América do Sul, exceto travessias. Cumulativo a outras promoções, exceto Economize Agora. Válido até 30 de Junho. 

CostaClub
SAÍDAS PRIVILÉGIO

DESCONTOS  DE ATÉ 20%  
Associados CostaClub

Para membros CostaClub (sobre a tarifa marítima), conforme a categoria, nas saídas selecionadas: ACQUAMARINA 10%, CORALLO 12%, PERLA 15%,  
PERLA ORO 17% e PERLA DIAMANTE 20%. O desconto aplica-se também àqueles que viajam na mesma cabine do associado.

 

PRANZO & CENA 
Varanda Premium

PACOTE DE BEBIDAS 
Almoço e jantar

Inclui uma seleção de vinhos (fora da Lista de Vinhos), refrigerante, cerveja e água mineral servidas em taça durante as refeições para hóspedes  
que reservarem cabines VARANDA PREMIUM em cruzeiros de 6 a 8 noites da Temporada Brasileira, exceto Travessias, Réveillon e 4 FEV 2017.

TRANSFER 
GRATUITO 
Varanda Classic

IDA E VOLTA  
em horários  
pré-determinados

Com saídas de ida no dia do embarque em horários pré-determinados a partir do Aeroporto de Congonhas (10h30 e 13h00), Aeroporto de Cumbica (10h30 e 12h00),  
Ginásio do Ibirapuera (10h00 e 12h30) e Terminal Barra Funda (11h00) em São Paulo e de volta a partir do momento de desembarque do navio. Ofertado a todos os hóspedes 
que adquirirem cabines VARANDAS CLASSIC em cruzeiros de 6 a 8 noites da Temporada Brasileira, exceto Travessias, Réveillon e 4 FEV 2017.

CostaClub
BÔNUS R$350 
hóspede + amigo

Cupom  na  
C MAGAZINE

Disponilizado em cupons encartados na revista C MAGAZINE Ed. Maio/2016, ano XIV, número 23, com código que dará direito, no ato da reserva, a 1 (um) 
Bônus de R$ 350, por pessoa, para 1º e 2º hóspede na mesma cabine. Válido para reservas efetuadas no Costa Mediterranea, exceto Minicruzeiros, Travessias, 
Réveillon e 4 FEV 2017. Promoção retroativa, não cumulativa ao Economize Agora, sujeita a alterações sem prévio aviso e à disponibilidade. 

IMPORTANTE: para reservas já efetuadas para a temporada de Verão 2016/2017, os benefícios PRANZO & CENA e TRANSFER GRATUITO  
já estão garantidos, não sendo necessária qualquer ação, salvo com relação ao TRANSFER que deverá ser solicitado.

Mais benefícios, exclusivos Costa Mediterranea reservas até 15/7/2016

Outras informações: CRÉDITOS DE BORDO não poderão ser utilizados para pagamentos de excursões, tarifas de serviço e gastos no cassino. O mesmo não é reembolsável ao final do cruzeiro, caso não 
seja utilizado. | *BENEFÍCIOS E VANTAGENS consulte saídas válidas e categorias de cabines específicas para estas promoções. Os descontos devem ser solicitados exclusivamente no ATO da reserva, 
sujeitos à alteração sem prévio aviso e à disponibilidade, em função de situações fortuitas.

Cruzeiros na América do Sul com ABREU e COSTA: aproveite 
benefícios e vantagens* exclusivas para Reservas Antecipadas, até 15/7.

1ª edição | atualizada em 6 maio 2016 agenciaabreubr

Com ABREU o mundo é seu 
há mais de 175 anos.



Exclusivo para as agências de viagens: • SP Capital 11 3702-1850 | SP Interior, PR, MT e MS 0800 771 1840 | agencias.sao@abreutur.com.br  
RJ Capital 21 2586-1888 | RJ Interior, DF, GO e ES 0800 021 1840 | agencias.rio@abreutur.com.br • RS Capital 51 3327-1840 | RS Interior e SC 0800 021 1840 | agencias.poa@abreutur.com.br 

Norte e Nordeste 81 3797-1840 | 0800 021 1840 | agencias.rec@abreutur.com.br • MG Capital 31 3263-1840 | MG Interior 0800 021 1840 | agencias.bhz@abreutur.com.br

Costa Mediterranea, rumo à Bahia e  Prata. Embarque Santos.
Costa Pacifica, rumo ao Prata. Embarque Rio de Janeiro.
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