
  

 

 

 

 

 
 

 
  

COMUNICADO IMPORTANTE  

 

Prezado(a) agente de viagens,  

  

Gostaríamos de atualizá-lo sobre a situação dos nossos navios que estão operando na 

temporada brasileira. 

 

Fomos informados pelas autoridades do Estado da Bahia e dos municípios de Salvador e 

Ilhéus que, em função do estado de calamidade pública decorrente das fortes chuvas e 

inundações na região e da necessidade de adotar medidas de mitigação de danos a 

população devido a situação de emergência local, os navios de cruzeiros não serão 

autorizados a atracar em seus portos e realizar novos embarques e desembarques. 

  

Considerando as restrições acima impostas pelas autoridades locais e, devido ao impacto 

no roteiro dos atuais cruzeiros do MSC Preziosa e do MSC Seaside, tomamos a difícil 

decisão de interromper as atuais viagens. Os navios irão retornar aos seus portos de 

origem para a finalização do cruzeiro atual e o desembarque dos hóspedes. O MSC 

Preziosa chegará no Rio de Janeiro, no dia 5 de janeiro, às 7 horas, e o MSC Seaside 

chegará em Santos, no dia 6 de janeiro, às 7 horas. 

  

Oferecemos aos hóspedes as opções de uma carta de crédito no valor do cruzeiro original, 

que pode ser resgatada até o dia 31 de dezembro de 2022 e utilizada em qualquer cruzeiro 

futuro, juntamente com um crédito para consumo a bordo no novo cruzeiro no valor de 



USD/EUR 200 (não cumulativo a créditos anteriores); ou o reembolso total dos valores 

pagos pelo cruzeiro. Também será oferecido o reembolso dos pacotes pré-pagos 

(bebidas, excursões, etc.), proporcionalmente aos dias não utilizados. Daremos suporte 

logístico aos hóspedes, conforme necessidade e demanda para que todos possam 

retornar para suas casas em segurança. 

  

Além disso, hoje, a CLIA Brasil (Associação Brasileira de Navios de Cruzeiros) anunciou a 

suspensão voluntária imediata das operações nos portos do Brasil até 21 de janeiro de 

2022. Durante esta pausa, a CLIA trabalhará para buscar alinhamento com as autoridades 

do governo federal, Anvisa, estados e municípios nos destinos que operamos em relação 

às interpretações e aplicações dos protocolos operacionais de saúde e segurança que 

haviam sido aprovados no início da atual temporada, no mês de novembro. 

  

Portanto os nossos próximos cruzeiros do MSC Seaside, do MSC Preziosa e do MSC 

Splendida, com embarques até o dia 21 de janeiro, estão cancelados. 

Para todos os clientes que tiveram seus cruzeiros afetados por esta decisão oferecemos 

as seguintes opções: 

• Carta de crédito no valor pago pelo cruzeiro original e dos pacotes pré-pagos, que 

pode ser resgatada até o dia 31 de dezembro de 2022 para qualquer cruzeiro 

futuro; juntamente com um crédito a bordo para o futuro cruzeiro no valor de USD 

100 por cabine para cruzeiros com até 6 noites (USD 50 no caso de cabine single) 

e USD 200 por cabine, para cruzeiros de 7 ou mais noites (USD 100 no caso de 

cabine single). 

 Ou 

• Reembolso dos valores pagos pelo cruzeiro e dos pacotes pré-pagos (bebidas, 

excursões, etc.),   

Você também pode acessar a nota completa da CLIA Brasil neste link. 

https://go.msccruises.com/MjcxLURKTi0xOTkAAAGBwQXNlY6jzWOY91-LK-sBHrRAQC2Ltx_oLBgcZvUityDqFiG_5FbbiKIQElG94C8AJGl-34A=


Atenciosamente,  

MSC Cruzeiros  

  

 


