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C
abine com varanda do Costa Luminosa

Com a vinda do Costa Luminosa, a Costa Cruzeiros terá três navios na região entre novembro
de 2020 e abril de 2021; Enquanto Santos e Itajaí serão os portos de embarque para os
cruzeiros a bordo do Costa Luminosa, o hóspede poderá embarcar no mega navio Costa
Fascinosa em Santos e Salvador; Costa Pacifica partirá do Rio de Janeiro para roteiros pelo
Prata

São Paulo, setembro de 2019 – A Costa Cruzeiros anuncia a expansão de sua oferta na
região para a temporada 2020/2021.
O Costa Luminosa, com
capacidade para 2.826 hóspedes e 92 mil toneladas, fará, pela primeira vez, uma temporada
completa em águas sul-americanas.

O navio se une ao Costa Fascinosa e ao Costa Pacifica para a realização de roteiros pela
América do Sul entre novembro de 2020 e abril de 2021. Serão, ao todo, três navios da
companhia marítima viajando pelos mais belos destinos brasileiros e pelas capitais argentina
(Buenos Aires) e uruguaia (Montevidéu) em roteiros de três a nove noites.

“A vinda do Costa Luminosa na temporada 2020/2021 reflete o compromisso da Costa em
seguir investindo estrategicamente na América do Sul. É um mercado com um grande potencial
de crescimento, principalmente em número de viajantes. Vamos buscar gradativamente
aumentar a nossa capacidade na região”, afirma Dario Rustico, presidente Executivo da Costa
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Cruzeiros para a América do Sul e Central.

Dedicado à região do Rio da Prata, o Costa Luminosa chega em Santos no dia 30 de
novembro de 2020 para doze roteiros de sete noites, com escalas em Buenos Aires e
Montevidéu. Até março de 2021, o hóspede Costa também terá a possibilidade de embarcar no
Costa Luminosa a partir do porto de Itajaí (SC). O Costa Luminosa realizará ainda cinco
minicruzeiros, de três e quatro noites, com embarques em Santos, e percorrendo as cidades
turísticas de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e Ilha Grande, no litoral fluminense.

Santos também será o porto de embarque para os cruzeiros a bordo do mega navio Costa
Fascinosa,
dedicado à região Nordeste do Brasil. Entre dezembro de 2020 e março de 2021, serão 14
roteiros de seis e sete noites, visitando os destinos de Búzios, Ilha Grande, Ilhabela, Ubatuba,
Balneário Camboriú, Porto Belo, além das cidades de Salvador e Ilhéus. Os turistas
provenientes do Nordeste não precisarão mais vir a Santos para embarcar no mega navio. Eles
poderão embarcar em Salvador para vivenciar férias a bordo com o melhor do estilo italiano de
navegar.

Ao longo da temporada 2020/2021, o Costa Fascinosa também fará seis minicruzeiros, de três
a quatro noites, parando nas localidades de Ilhabela, Ubatuba, Balneário Camboriú, Porto Belo.

O Costa Fascinosa estará ainda na praia de Copacabana para a Virada de Ano e, em abril de
2020, com o retorno do navio Costa Luminosa à Itália, ele receberá a segunda edição
consecutiva do cruzeiro de Páscoa. O roteiro com a programação temática tem embarque no
dia 30 de março de 2021. De Santos, o navio segue para uma viagem de oito noites pela
região do Prata.

Confirmado para mais um verão em águas sul-americanas, o Costa Pacifica parte do Rio de
Janeiro para cruzeiros por Buenos Aires e Montevidéu. Com duração de sete e nove noites, os
roteiros passam ainda por Ilhabela, Búzios e Ilha Grande. No dia 31 de dezembro de 2020, o
navio também atracará na praia de Copacabana para a celebração de Réveillon.

Travessias transatlânticas – As tradicionais viagens de travessia Itália-Brasil e Brasil-Itália
estão nos itinerários dos três navios. Os cruzeiros percorrerão as cidades italianas de Veneza,
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Savona, Messina, Nápoles e Civitavecchia/Roma; os destinos internacionais de Corfu e
Katakolon (Grécia), Barcelona, Cádiz, Málaga, Gibraltar, Santa Cruz de Tenerife (Espanha),
Funchal (Portugal), Marselha (França), Tânger (Marrocos); e as localidades brasileiras de
Salvador, Ilhéus, Recife, Maceió, Rio de Janeiro e Santos.

Costa Luminosa – Decorado com obras de arte contemporâneas (são 288 obras originais e
4.733 reproduções a bordo), o Costa Luminosa reúne quatro restaurantes, incluindo o
Restaurante Club e o Restaurante Samsara, e 11 bares. O centro de bem-estar Samsara Spa
ocupa 3.500 metros quadrados e conta com termas, piscina de talassoterapia, salas de
tratamento terapêuticos, banho turco e solário de raios UVA. Há ainda 4 jacuzzis, 3 piscinas
externas, pista poliesportiva, percurso de jogging; cinema 4D; teatro, cassino, e espaço para
entretenimento das crianças no Squok Club com piscina infantil.

Costa Fascinosa e Costa Pacifica - Com capacidade para 3.800 hóspedes, os navios Costa
Fascinosa e Costa Pacifica possuem decoração inspirada em filmes clássicos e em notas
musicais, respectivamente. Os dois navios oferecem cinco piscinas, sete jacuzzis, 13 bares,
cassino, teatro, cinema 4D, espaço temático para crianças no Squok Club, cassino e o
Samsara Spa, com diversos tratamentos terapêuticos e estéticos.

Sobre a Costa Crociere

A Costa Crociere é a companhia marítima italiana integrante da Carnival Corporation & plc, a
maior empresa de cruzeiros do mundo. Há 71 anos a frota da Costa Crociere navega pelo
mundo e oferece o melhor do estilo italiano, da hospitalidade a alta gastronomia, fazendo das
férias uma experiência única a bordo. As embarcações incluem o que há de mais moderno em
diversão, além de oferecer opções para aqueles que desejam relaxar. Possui 15 navios em
serviço, a maior frota da Europa.

Além disso, dois navios de última geração serão entregues em 2019 e 2021: eles apresentam
um &quot;projeto verde&quot; revolucionário e será conduzido por gás natural liquefeito (GNL),
combustível fóssil mais limpo do mundo, o que representa um grande avanço ambiental. A
Costa reflete a excelência italiana surpreendendo seus clientes todos os dias com experiências
de férias únicas e inesquecíveis graças aos 27.000 associados de Costa em todo o mundo
que, por sua vez, trabalham todos os dias para oferecer o melhor da Itália em férias de cruzeiro
por meio de 140 itinerários diferentes, 261 destinos e 60 portos de embarque.
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Informações à imprensa
Porta-Voz Comunicação Estratégica
(11) 3871-3666 - ramal 1004
Leila Melo - leila.melo@portavoz.com.br
Camila Vasconcellos - camila.vasconcellos@portavoz.com.br

AIUTACI A INFORMARTI MEGLIO, VISITA IL SITO; WWW.RIVISTA.LAGAZZETTAONLINE.I
NFO
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