
  

 

 

 

  

 

 

  

COMUNICADO IMPORTANTE 
  

 

 

Remarque o cruzeiro cancelado de seus clientes, sem custo adicional e 

sem diferença tarifária, na temporada 2021/2022 ou na temporada 

2022/2023. 
 

 

  

Prezado(a) Agente de Viagens, 

 

Mais uma vez lamentamos que o cruzeiro de seus clientes tenha sido cancelado em função 

da paralisação das operações de cruzeiros no Brasil, até o dia 21 de janeiro de 2022. 

 

Sabemos que as férias dos seus clientes são muito importantes, e por isso, estamos 

oferecendo mais uma opção para que eles possam planejar e realizar o tão desejado 

cruzeiro, com tranquilidade, segurança e a flexibilidade para escolher a nova data quando 

entenderem ser o melhor momento. 

 

Desta forma, para todos os seus clientes que tiveram o cruzeiro cancelado, no período de 

3 a 21 de janeiro, oferecemos a possibilidade de remarcar o cruzeiro, sem custo adicional 

e sem diferença tarifária, para esta temporada, 2021/2022 e também a opção para 

remarcar o novo cruzeiro para a próxima temporada 2022/2023 no Brasil, que acontecerá 

entre novembro de 2022 e abril de 2023. 

 

Seus clientes podem escolher qualquer data em ambas as temporadas, com exceção 

apenas da saída de Réveillon de 2022/2023. 

 

O NOVO CRUZEIRO, SEM DIFERENÇA TARIFÁRIA, DEVERÁ SER NA MESMA CATEGORIA 

DE CABINE E EXPERIÊNCIA ADQUIRIDA, COM O MESMO NÚMERO DE NOITES E 

SEGUINDO AS INDICAÇÕES ABAIXO. 

 



 

 

Todos os pacotes pré-pagos adicionais, adquiridos junto com o cruzeiro (como bebidas, 

restaurantes temáticos, SPA, excursões etc) podem ser transferidos para a nova reserva, 

sem nenhum custo adicional. 

 

Os clientes que optarem pela remarcação terão direito a um crédito a bordo para o 

novo 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). Se seu cliente já teve algum 

cruzeiro cancelado anteriormente, o benefício de crédito a bordo será calculado com base 

na primeira reserva. 

 

Seus clientes têm até o dia 30 abril de 2022 para decidir pela remarcação para 

a próxima temporada e escolher a data que melhor os atender. 

 

Por favor, repasse estas informações aos seus clientes e o auxilie na remarcação. Você 

encontra todas as informações sobre a temporada 2021/2022 e a temporada 2022/2023 

no MSC Book. 

 

 

Atenciosamente, 

MSC Cruzeiros 
  

 



 


