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APRESENTANDO O MSC SEAVIEWCONTEÚDO

Seguindo os passos de seu navio gêmeo 
altamente bem-sucedido, o MSC Seaside

Um protótipo da MSC Cruzeiros desenvolvido 
para aproximar, como nunca, os hóspedes do mar

O novo navio da frota da MSC Cruzeiros

Um dos 12 novos navios com lançamento entre 2017 e 2026
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448 cabines internas 
88 cabines com vista para o mar 

1.314 cabines com varanda
90 suítes de luxo

108 cabines modulares flexíveis
28 suítes com banheira 

de hidromassagem privativa
72 suítes Deluxe

52 cabines e suítes para hóspedes 
com mobilidade reduzida

VIVA O MAR A BORDO 
DO MSC SEAVIEW

139 telas interativas 
195 telas informativas

2.066 cabines com tecnologia 
NFC para abertura de porta
3.602 dispositivos Beacons 

com tecnologia Bluetooth
660 pontos de acesso ao WI-FI

CONECTADO A BORDO 
DE UM CRUZEIRO

AMPLA VARIEDADE 
DE ACOMODAÇÕES

7 novos shows ao 
estilo Broadway

3 shows por noite
934 lugares no teatro
Tirolesa de 105 m – a 
mais longa dos mares

2 pistas profissionais de boliche
Cinema XD interativo
Toboáguas com 160 m 

de comprimento

ENTRETENIMENTO 
RICO E VARIADO

6 espaços para crianças 
de todas as idades

650 m em espaços para crianças
18 consoles de jogos 

de última geração
7 mascotes

INSTALAÇÕES PARA 
CRIANÇAS E FAMÍLIAS

10 restaurantes exclusivos
20 bares e lounges

2 buffets
6 restaurantes de especialidades

128 lugares no restaurante 
privativo para hóspedes 

do MSC Yacht Club

ENORME VARIEDADE DE 
OPÇÕES GASTRONÔMICAS

VIVA O MAR A BORDO DO MSC SEAVIEW
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Com um design marcante e inovador, o MSC Seaview foi inspirado nos 
condomínios de praia de Miami e incorpora uma série de elementos realmente 
únicos, para criar uma experiência inesquecível e permitir, como nunca antes, 
que nossos hóspedes estejam mais próximos do mar.

UM DESIGN 
VERDADEIRAMENTE ÚNICO

Passarelas com piso de vidro

Passarelas de 40 m de comprimento 
dão aos hóspedes a sensação de 

estarem caminhando sobre a água.

Elevadores panorâmicos

Admire a vista deslumbrante quando 
subir do 7o ao 16o andar – onde estão as 

duas áreas de piscina do navio.

Calçadão à beira-mar

O mais largo de todos os navios. Desfrute de 
refeições ao ar livre, tomando drinks ou um 

banho de sol neste incrível espaço a céu aberto.

Ponte dos Suspiros

Caminhe sobre o mar na Ponte 
dos Suspiros, com piso de vidro, 

a 40 m acima do oceano.
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Prepare-se para viver uma experiência incrível a bordo do MSC Seaview. 
Um navio que apresenta as últimas inovações em design, com um projetado 
incrível para proporcionar “férias à beira-mar". Conta com uma promenade 
de 360o, construída quase ao nível do mar, repleta de restaurantes e bares ao 
ar livre. É um mundo de entretenimento para toda a família, com dois teatros, 
shows ao estilo Broadway, elevadores panorâmicos com vista para o mar, 
butiques, simulador de F1, boliche, cinema 5D, piscinas, spa, academia, quadra 
poliesportiva, áreas infantis Lego® e Chicco®, Aquapark interativo e tirolesa.

Área pública
• 323 m de comprimento, 72 m de altura

Cabines
•  2.066 cabines, incluindo duas MSC Yacht Club Royal Suítes com 

hidromassagem privativa

Tipos de acomodação
Interna, Externa com vista para o mar, Externa com varanda, 
Cabine familiar, Suíte, Grand suíte, Suíte com hidromassagem na 
varanda e Suítes MSC Yacht Club

Gastronomia

•  5 elegantes restaurantes e 6 restaurantes temáticos: Steak 
house, Sushi, Teppanyaki Pan Asian, Seafood, Bistrô francês 

• 16 bares

Entretenimento
•  Teatro
•  Cinema XD
•  Pista de boliche tamanho oficial
•  Tirolesa

Família e crianças

• 111 cabines familiares
• 5 Kid's Clubs, em parceria com a Chicco® e a Lego®

• DOREMI programa de esporte
• Aquapark

Spa e Esporte
• MSC Aurea Spa
• Solário exclusivo TOP 19
• Academia com equipamento Technogym
• MSC Área Esportiva

A imagem ilustrativa, destinada exclusivamente para demonstrar a variedade de 
instalações da frota. As características e ambientes podem variar de acordo com os 
diferentes navios.

PISCINA COBERTA

MSC YACHT CLUB

PONTE DE COMANDO

RECEPÇÃO

CENTRO 
FITNESS

SOLÁRIO

RESTAURANTE 
TEMÁTICO RESTAURANTE

BUFFET E PIZZARIA

BOLICHE OFICIAL

PISCINA DE POPA

PISCINA PANORÂMICA

POWER 
WALKING TRACK

ENTRETENIMENTO PARA 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES

AQUAPARK

CENTRO ESPORTIVO

MSC AUREA SPA

CASSINO

 | 9  

TEATRO

NOVIDADES E 
COMEDY CLUB

PONTE INFINITA

RESTAURANTE PROMENADE

RESTAURANTE
CASA DE CARNES
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As cabines a bordo do MSC Seaview foram especialmente projetadas pensando 
nas necessidades de diferentes perfis de cruzeiristas. Conheça alguns dos 
destaques de nossas confortáveis e sofisticadas acomodações:

INÚMERAS OPÇÕES DE ACOMODAÇÃO

Nossas cabines modulares 
foram especialmente projetadas para 

acomodar grupos de até 10 pessoas, sendo 
perfeitas para famílias ou grupos de 

amigos em férias.

Uma variedade de cabines 
do MSC Yacht Club

com localização prestigiada, na proa do navio, com comodidades 
exclusivas e serviço de mordomo 24 horas por dia.

Suítes luxuosas 
com banheira de hidromassagem 

privativa para duas pessoas.

As cabines com 
terraço e varanda  

 
permitem os nossos hóspedes 

descontraírem e relaxarem ao sol, 
no seu próprio terraço com vista 

para a promenade do navio.

Suítes de canto 
whna popa, onde o conceito de condomínio 

de praia ganha vida, oferecem vistas 
panorâmicas para o mar e contam com 
varandas mais espaçosas, aprimorando 

a experiência ao ar livre.
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O MSC FOR ME, programa de inovação digital da MSC Cruzeiros, está em constante 
evolução para trazer os mais novos avanços tecnológicos voltados para os hóspedes.

CONECTADO A BORDO DE UM 
CRUZEIRO - MSC FOR ME

Navegação: 
este mapa digital oferecerá aos hóspedes variadas recomendações, orientações e informações 
sobre a programação a bordo. A tecnologia é semelhante a um mapa interativo e auxilia os 
cruzeiristas a se locomoverem pelos mais de 300 metros de comprimento do navio, com uma 
precisão de cinco metros. O recurso também ajuda os pais a localizarem seus filhos, sempre 
que necessário.

Concierge: 
permite que os hóspedes reservem facilmente serviços, restaurantes, excursões 
e muito mais, em tempo real, 24 horas, sete dias por semana.

Capture: 
uma galeria com telas interativas que exibem a experiência da 
viagem e que podem ser compartilhadas em tempo real.

Organizador: 
uma ferramenta de planejamento, por meio da qual os hóspedes poderão fazer, 
do próprio celular: check-in, reserva de viagens, lugares para shows ou a melhor 
mesa do jantar, antes de embarcar ou quando já estiver a bordo.

Personalizado: 
um assessor pessoal digital fornecerá recomendações personalizadas, com base nas 
preferências do cruzeirista. O reconhecimento facial digital auxiliará os tripulantes a atender 
aos hóspedes de uma forma totalmente personalizada. Além disso, pulseiras interativas 
conectarão os hóspedes aos serviços a bordo e ativarão sugestões conforme a sua localização 
no navio, por meio de 3.050 dispositivos beacons com tecnologia Bluetooth instalados.

RECURSOS 
Com uma série de recursos inteligentes, o MSC for Me proporcionará aos hóspedes 
uma experiência de férias totalmente otimizada. Os recursos contemplam:

MELHOR CONEXÃO 
DE INTERNET BANDA LARGA

O MSC Seaview contará com um avançado sistema 
de conexão à internet, com até três vezes mais 
velocidade, para  que os hóspedes fiquem conectados 
aos seus entes queridos, compartilhem fotos, vídeos 
e até compartilhem música e filmes enquanto 
estiverem navegando.

Oferecemos um pacote de internet para cada perfil 
de hóspede, com valores partir de 22,90 euros. Escolha 
entre Chat e Social para conectar-se à mídia social e 
aplicativos de mensagens comuns, ou pacotes Standard 
e Premium para acesso ilimitado à internet, para até 
quatro dispositivos.

Pulseira para crianças 
MSC FOR ME: 

trata-se de um dispositivo que utiliza tecnologias 
NFC e BLE, para que a tripulação, a equipe a 
bordo e os pais possam localizar e monitorar 
os seus filhos no navio.

The Emotions –  Galeria: 

um túnel de imensas paredes com vídeos e fotos. À 
medida que os cruzeiristas se deslocam por essa área, são 

envolvidos pelos sons e exibições dos principais eventos 
do seu cruzeiro. Eles poderão, inclusive, interagir com 
essas paredes, procurando e comprando as fotos ou os 

vídeos nos quais aparecem e que foram providenciados 
por nossa equipe de fotógrafos profissionais.

OUTROS DESTAQUES

the place to be NOVO

CONECTE-SE. DESFRUTE. VIVA
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ITINERÁRIOS INSPIRADORES

Com seus hotéis a beira-mar, exclusivos 
quiosques, glamourosos iates e lojas de 

designers, Cannes é, em muitos aspectos, o 
resort da Riviera, principalmente durante 

o festival de filmes, em maio. O Palais 
des Festivals, a beira-mar, é o coração 

do festival de filmes, mas também acolhe 
conferências, torneios e feiras de negócios.

Palma é um lugar vibrante a anos-luz dos 
locais turísticos na baía, onde pode-se 

desfrutar de um clima ameno o ano todo. 
O principal marco para visitar em Palma 
é a Catedral, que domina a orla do mar 

Mediterrâneo e realça a parte mais antiga da 
cidade, um conjunto de becos e vias estreitas 
cujos limites ao norte e a leste são marcados 
pelo ziguezague de avenidas construídas ao 
lado ou no lugar das muralhas da cidade.

O MSC Seaview navegará por itinerários incríveis, fazendo escala nos destinos 
mais desejados do Mediterrâneo, durante o verão europeu. Os hóspedes 
poderão escolher um dos seis portos de embarque, desfrutando do máximo em 
flexibilidade e conforto, com a garantia de que o seu cruzeiro de férias atenderá 
a todas as suas necessidades e desejos.

DESTAQUES DO MEDITERRÂNEO

Durante suas férias em Civitavecchia, é fácil 
visitar o centro a pé. Entre os monumentos 

mais importantes estão o Forte Michelangelo, 
construído no século XVI, as muralhas antigas 
do velho porto e a Rocha, uma fortaleza que se 

ergue acima da cidade e do porto.

Famosa pelos seus 14 edifícios e parques 
maravilhosos, projetados pelo arquiteto 

Antoni Gaudi, Barcelona é um lugar para 
ser admirado por sua arte e arquitetura.

Com uma extensão litorânea de 33 km, as 
ruas estreitas dessa clássica cidade italiana 
escondem inúmeras joias, que vão de lojas 

luxuosas a restaurantes fantásticos.

Cannes,    rança
Palma de Maiorca, 

Espanha

La Spezia, Itália

Civitavecchia, Itália

Barcelona, Espanha

Gênova (Portofino), Itália

Situada entre colinas e o mar, La Spezia é 
hoje um conjunto de ruas para pedestres, a 

movimentada Via Chiodo, e a praça central do 
mercado, Piazza Cavour são paradas obrigatórias 

para quem procura experiências únicas.
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Conheça o lar do legendário Rei do Futebol, 
Pelé, onde os fãs da cafeína poderão se deliciar 

no incrível Museu do Café e os amantes da 
natureza terão a oportunidade de curtir 5 km 

de jardins à beira-mar.

Este destino deslumbrante foi 
“descoberto” por Brigitte Bardot, em 

1964, e manteve a fama desde então por 
sua arquitetura colonial, bem como por 
seus restaurantes, boutiques luxuosas e 

praias de areia branca.

Com um horizonte de tirar o fôlego e 
longos trechos de areia que separam a 

cidade do mar, não é de se admirar que 
essa área atrai visitantes de todo o mundo.

Fundada em 1549 e conhecida por sua 
forte cultura afro-brasileira, estreitas 

ruas de paralelepípedos da cidade velha e 
impressionante cidade que se desenvolveu 

ao redor, Salvador contagia com sua 
vibração, desde o momento em que 

você desembarca do navio.

Belíssimas excursões permitem aos 
hóspedes explorar os 193 km de mata 
montanhosa nessa ilha, que também é 
repleta de ruínas antigas, belas praias e 
abriga o porto colonial de Vila do Abraão.

VERÃO BRASILEIRO 2018/2019/2020: DESTAQUES DO BRASIL

Santos, Brasil

Búzios, Brasil

Balneário Camboriú, 
Brasil

Salvador, Brasil

Ilha Grande, Brasil
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ENTRETENIMENTO DE 
NÍVEL INTERNACIONAL

SETE NOVOS ESPETÁCULOS ORIGINAIS

SIMPLY THE BEST

Rock, pop e soul se 
misturam em uma 

incrível homenagem à 
rainha do rock - Tina 

Turner.

ANIMALIA 

Um mundo animal 
encantado conduz a plateia 
a uma experiência mágica, 

incrível e inesquecível. 

ECLIPSE

Entre em um clima 
psicodélico e vivencie a 
magia de Pink Floyd.

FANTASIA

Um sonho onde tudo 
o que se imagina é 

possível.

EMOZIONI

Mergulhe em um 
elegante show de 

música popular italiana. 

BIZARRE

Acrobacias, canções e 
plumas se juntam de 

forma inusitada, com um 
toque francês.

ILUSION

Sinta o calor da dança 
flamenca moderna.

the place to be NOVO

Área de Entretenimento
Um espaço que oferece muita diversão high-
tech, incluindo um autêntico simulador de 
Fórmula 1, cinema imersivo XD, pista de 
boliche de tamanho oficial e uma série de 
jogos de fliperama.

Tirolesa
Prepare-se para voar na maior tirolesa 

dos mares. Percorra 105 m em alta 
velocidade, desde o topo do navio, 
apreciando a vista espetacular do 
oceano ao longo de todo o trajeto.

Shows no átrio
Com o espetacular átrio de quatro 
andares do MSC Seaview, os hóspedes 
serão surpreendidos com um programa 
completo de atividades, incluindo 
curiosidades, festas temáticas, flash 
mobs e outras surpresas inesperadas.

Conheça o Teatro Odeon:
• 934 lugares
• 786 fantasias
• 516 pares de sapatos
• 297 chapéus
• 206 perucas

• 214 kg de maquiagem
• 14 dançarinos
• 14 artistas
• 5 cantores
• 4 técnicos
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UM VERÃO DE MUITA 
DIVERSÃO PARA AS CRIANÇAS

Em 2018, a MSC Cruzeiros dará as boas-vindas a 250 mil crianças a bordo 
de sua frota. Por ser uma empresa familiar, sua prioridade número um é 
proporcionar cruzeiros de férias inesquecíveis para as famílias.

O MSC Seaview oferece uma das maiores áreas dos mares para crianças e jovens:

PARCEIROS RENOMADOS PARA 
O ENTRETENIMENTO DA FAMÍLIA

FAMÍLIA DOREMI

SOCIALIZE-SE

DIVERSÃO PARA TODA A FAMÍLIA

Trabalhando com os parceiros LEGO® e Chicco®, as instalações 
infantis a bordo do MSC Seaview são incomparáveis. As crianças entre 

3 e 6 anos podem explorar a sala LEGO Island e as maiores, de 7 a 11 
anos, podem brincar na sala LEGO Pirates, com ainda mais emoção.

Para os pequeninos, menores de 3 anos, o Baby Club, projetado 
juntamente com a líder global Chicco®, oferece para as famílias 

os mais novos lançamentos da marca em termos de equipamentos, 
materiais e brinquedos.

As férias com a MSC Cruzeiros não estariam completas sem a 
presença do mascote da companhia, DOREMI. Neste ano, um 
novo mascote exclusivo do MSC Seaview e líder das novas 
atividades se juntará à família DOREMI! Seu nome é DORE 
SUMMER, um surfista de 11 anos que será destaque em um novo 
jogo de exploração pelo navio, chamado ‘Find DORE SUMMER’, 
prometendo muitos prêmios. 
Todos os dias de navegação, o desfile do MSC Kids, liderado por 
DOREMI, será realizado ao redor da piscina com um tema sobre 
o verão.

Além de conhecer e brincar com outras crianças, a MSC Cruzeiros 
realizará algumas competições muito divertidas. Um desafio de 
mídia social para que os adolescentes criem uma história sobre 
a sua experiência de viagem. Ao mesmo tempo, o novo Concurso 
Summer Selfie reunirá as crianças a bordo, que competirão 

para completar uma lista com 30 selfies pelo navio. 

O Teatro Odeon sediará um show ao vivo para famílias, durante 
o qual pais e filhos poderão brincar de nomear canções e vídeos 
populares. Uma ótima maneira para a família passar o tempo 
reunida.

6 espaços dedicados 
para crianças

(BABY, MINI, JUNIORS, 
YOUNG, TEENS, STUDIO 

DOREMI)

650m2 
exclusivos para entreter 

crianças de todas as 
idades

6 salas
(BABY , MINI, JUNIORS, 

YOUNG, TEENS, DOREMI 
STUDIO)

7 mascotes 8 Tablets1 mesa interativa
The Hub 7 PlayStation VR 
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ENTREGUE-SE AO RELAXAMENTO 
E REJUVENESCIMENTO

O MSC Aurea SPA é um autêntico SPA balinês e o seu espaço a bordo do MSC 
Seaview é o maior de toda a frota da companhia, oferecendo aos hóspedes uma ampla 
variedade de serviços e instalações para os ajudar a relaxar e rejuvenescer.

O MSC Seaview também oferece uma enorme academia com equipamentos de última 
geração da TechnoGym®, bem como um salão de beleza da marca Jean Louis David.

VINOTERAPIA NO MAR

Além de ser anfitrião de outros serviços, o MSC Seaview também oferece oito tratamentos de 
vinoterapia, especialmente desenvolvidos para oferecer propriedades antienvelhecimento e que 
melhoram a circulação sanguínea. Esses tratamentos, com assinatura do MSC Aurea SPA, são 
realizados com cosméticos LAJATICA, fabricados com extrato de uvas provenientes das vinhas 
da família Bocelli, onde Andrea Bocelli passou a sua infância.

Como se sabe, as uvas têm propriedades 
naturais antioxidantes e contêm substâncias 
poderosas, os polifenóis, que combatem os 
radicais livres e estimulam a renovação das 
células e o colágeno. Os resultados ficam 
evidentes na pele, que ganha uma aparência 
mais refinada e jovem. Esses polifenóis são 
até 50 vezes mais potentes que a Vitamina E 
e 20 vezes mais potentes que a  Vitamina C. 
As uvas também contêm uma abundância de 
vitaminas e minerais, como Vitaminas A, B1, 
C, E e K 1, além de magnésio, ferro, potássio, 
cálcio e fósforo.

Os produtos LAJATICA são preparados 
com uvas das vinhas da Bocelli Wines, da 
família Bocelli, que fabrica vinhos desde 

1830. Eles são produzidos com ingredientes 
certificados in natura, não contêm derivados 
de petróleo, silicones ou parabenos e não são 

testados em animais.
Variedades de 
massagem17

Salas de talassoterapia2
Tratamentos 
Medispa25

Salas privativas de tratamento19

Cabanas privadas 
ao ar livre4
Experiências na 
área termal8

Academia com

equipada com aparelhos 
TechnoGym e

870 m2

Bicicletas de spinning em 
um estúdio próprio10

Aulas de 
fitness6

Tratamentos de corpo 
exclusivos do MSC 
Aurea Spa

6

Tratamentos de vinoterapia8
Tratamentos faciais 
Carita Paris9

Tratamentos capilares 
Shu Uemura6

Opções de tratamentos 
e cortes de cabelo 
Jean Louis David

22
Cortes na barbearia4

 Tratamentos 
de manicure 
e pedicure

13

sala de 
maquiagem1

Tratamentos 
de rosto8
Tratamentos 
de corpo e10

Tratamentos exclusivos2
Produtos Decléor11

O MSC Aurea Spa do MSC Seaview é um dos maiores de todos os 
navios e possui uma área de tratamentos privada, o Medi Spa Center, 
área termal, salão Jean Louis David, barbearia, sala de maquiagem, 
spa de unhas, área de ioga e a mais moderna academia dos mares.
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MSC YACHT CLUB

O conceito único de “iate a bordo do navio” do MSC Yacht Club oferece luxo e 
privacidade, como uma experiência de iate particular. Projetado com recursos 
exclusivos, seus hóspedes podem desfrutar de:

Serviços 
de concierge 

24 horas

Restaurante 
privativo 

com 630m2 
e capacidade 

para 128 
hóspedes

1 
piscina 

privativa

2 
banheiras de 

hidromassagem

1
solário

privativo

O MSC Yacht Club a bordo do MSC Seaview oferece 86 suítes de primeira classe contendo:

As inúmeras acomodações luxuosas situadas em três decks incluem: 2 suítes Royal, cada uma 
com uma banheira de hidromassagem privativa, 70 suítes de luxo, 9 suítes internas e 5 suítes 
para pessoas com mobilidade reduzida. 
 
O menu do Top Sail Lounge oferece, durante o dia todo, diferentes tipos de coquetéis, uma 
seleção de champanhes, bem como petit fours variados.

Revestimento de madeira

Banheiros com mármore

TVs Widescreen

Colchões Myform Memory

Lençóis de algodão egípcio

Menu de travesseiros Dorelan
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OPÇÕES GASTRONÔMICAS PARA 
TODOS OS PALADARES

A MSC Cruzeiros sempre deu grande importância para a utilização dos 
alimentos mais frescos e da mais alta qualidade e considera isto como parte 
integrante de sua herança mediterrânea e de seu DNA.

Butcher’s Cut 
Churrascaria em estilo americano

O ambiente rústico e acolhedor desta 
churrascaria moderna é um paraíso para os 
apaixonados por carne. Contando com uma 
variedade de cortes para pequenos ou grandes 
apetites, a habilidade do mestre açougueiro 
é o centro das atenções. Aqui, os hóspedes 
desfrutam de um menu repleto de carnes 
suculentas e, para acompanhar, diferentes tipos 
de cervejas artesanais e vinhos italianos. A 
parte frontal da cozinha é aberta e os hóspedes 
podem ver os especialistas em ação, o que traz 
um toque de novidade ao ambiente.

MAIS OPÇÕES DE BUFFET DO QUE NUNCA
     O MSC Seaview dispõe de dois buffets que oferecem grande fartura.

VENCHI – HORA DO DELEITE ITALIANO

No Deck 8, o principal Marketplace Buffet lembra os aromas e sons de uma praça da vila 
mediterrânea e traz uma variedade de opções que inclui desde frios, carnes grelhadas, frutas 
e legumes suculentos, até bolos e doces irresistíveis. A padaria e a pizzaria oferecem massas 
frescas todos os dias, que trazem o verdadeiro sabor da Itália a bordo. O buffet é cercado por 
uma área de estar ao ar livre em 3 de seus lados, para que os hóspedes possam aproveitar o sol 
enquanto descansam.

O Ocean Point Buffet, localizado no deck 15, oferece aos cruzeiristas outra opção de buffet 
e conta com balcões acessíveis para as crianças, mantendo os mesmos ingredientes de alta 
qualidade e ambiente simpático.

A armadora firmou uma parceria com a Venchi para criar duas 
experiências sensoriais exclusivas a bordo, para que todos desfrutem 

desse momento de prazer em um autêntico estilo italiano, mesmo em 
alto mar!

No Venchi 1878 Chocolate Bar nossos hóspedes mergulham no mundo do chocolates, assistindo à 
sua fabricação e deleitando-se com o seu cheiro inconfundível. 

Atrás dos balcões de vidro, o maître da Chocolateria Venchi trabalha para criar chocolates 
visualmente impressionantes e deliciosos.

O Venchi 1878 Gelato & Crêperie oferece aos hóspedes a possibilidade de saborear seus sabores de 
sorvete favoritos, enquanto desfrutam de la dolce vita no solário do navio. Os sorvetes Venchi são 
fabricados diariamente pelos seus Chefs no “laboratório” a bordo, utilizando somente ingredientes 
naturais, simples e cuidadosamente selecionados.

A Venchi Gelato foi criada em 2007 com o desafio único de transformar os chocolates Venchi em 
uma variedade de deliciosos sorvetes que hoje contam com mais de 90 sabores. A bordo do MSC 
Seaview, os hóspedes encontrarão uma seleção de 22 incríveis sabores, como o Cremino, o Green 
Pistache - que vem da região de Bronte, na Itália, além de sabores tradicionais italianos, como o 
Tiramisu, Venchi Custard Cream e o Stracciatella.

Os diferentes sabores de sorvete são produzidos a bordo com ingredientes de primeira, como leite 
fresco da melhor qualidade, avelãs Piedmont e o luxuoso chocolate da Venchi. A Venchi conta com 
uma herança de 100 anos na criação de  sabores inovadores de sorvete, como o Azteco, seu sorbet de 
chocolate exclusivo; e o extra escuro e cremoso, Cuor di Cacao.

As receitas dos sorvetes Venchi seguem a tradição italiana clássica e nunca utilizam corantes, aromas 
ou óleo de palma para que os sorvetes mantenham os sabores naturais de cada ingrediente.

Para desfrutar do verdadeiro sabor do verão, a sugestão é pedir um refrescante cone de sorvete de 
frutas Venchi e saboreá-lo vendo as ondas passarem pelo solário Sunset Beach.

Em 2018, a Venchi comemora o seu 140º aniversário e a MSC Cruzeiros celebra 
este marco dando-lhe as boas vindas a bordo do MSC Seaview.
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OCEAN CAY POR RAMÓN FREIXA
Luxuoso restaurante de frutos do mar

ASIAN MARKET KITCHEN POR ROY YAMAGUCHI
Três experiências únicas da gastronomia pan-asiática

A MSC Cruzeiros acaba de ampliar sua parceria com o Chef Michelin espanhol Ramón Freixa, 
e traz um restaurante exclusivo a bordo do MSC Seaview. A MSC Cruzeiros ampliou sua parceria com o inovador Chef japonês-americano Roy Yamaguchi, 

oferecendo três conceitos distintos de refeições no Asian Market Kitchen, de Roy Yamaguchi, cada 
um oferecendo uma autêntica experiência gastronômica pan-asiática em pleno mar.

O Chef Yamaguchi embarcará no MSC Seaview com o seu estilo de fusão de tradições culinárias. 
Roy trabalhou com a armadora para conceituar e projetar cada elemento do novo restaurante pan-
asiático, colocando seu talento criativo e visão em cada detalhe da experiência oferecida aos hóspedes.

Ramón desenvolveu um cardápio verdadeiramente 
único para surpreender os hóspedes, oferecendo pratos 
sofisticados de peixes e frutos do mar em um ambiente 
mediterrâneo muito elegante.

Ramón Freixa é conhecido pela sua culinária ousada e 
inovadora, aliada às técnicas impecáveis que criam uma obra-
prima visual e sensorial. Ele mistura tradição com vanguarda 
para permitir que os hóspedes apreciem o sabor e a essência 
autêntica da culinária Mediterrânea de uma maneira totalmente 
inusitada.

Todos os pratos são preparados com os ingredientes frescos e acompanhados por uma completa 
carta de vinhos. Seus pratos mais destacados incluem vieira “a la gallega” com presunto ibérico, 
fideuá de caranguejo real, confit de pato e robalo assado ao sal de alecrim.

Teppanyaki 
por Roy Yamaguchi

O estilo moderno da gastronomia da região leste-oeste 
do Japão ganhará vida com quatro tipos de deliciosos 
Teppanyakis. Dando um toque moderno à culinária oriental, 
os hóspedes sentarão ao redor dos balcões e acompanharão o 
preparo de deliciosos pratos japoneses nas chapas à sua frente.

Asian Fusion 
por Roy Yamaguchi

O restaurante à la carte serve criações 
asiáticas gourmet em um ambiente elegante 

com uma vista maravilhosa para o mar.

Sushi
por Roy Yamaguchi

No Sushi Bar nossos hóspedes provarão 
sushis, sashimis e tempurás preparados 
com ingredientes extremamente frescos.

the place to be NOVO
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BARES PARA TODAS AS OCASIÕES

A bordo do MSC Seaview desfrute de 20 bares e lounges, cada um com o seu 
próprio estilo e sabor, onde os hóspedes podem sentar, permanecer de pé e até 
dançar com sua bebida favorita na mão.

Do champanhe ao sorvete, há opções para todos os gostos, a qualquer hora do 
dia. Além disso, graças aos maravilhosos espaços ao ar livre do MSC Seaview, 
os cruzeirista podem dançar a noite toda, sob um céu repleto de estrelas.

Jungle Beach Bar 

Esse bar à beira da piscina é o point 
ideal para se degustar um coquetel ou 

suco de frutas frescas.

Wine & Cocktails

Antes das refeições, os hóspedes podem 
saborear um  aperitivo, junto a um dos 

vinhos disponíveis nesse bar.

OS DESTAQUES DO BAR INCLUEM:

Champagne Bar

Nenhum cruzeiro seria completo sem um 
pouco de espumante. Esse bar oferece 

diferentes champanhes para todos os gostos.

Seaview Bar

No meio do agito, esse bar, com 
localização central, é o ponto de encontro 
perfeito para os hóspedes saborearem um 

café, antes de sair em excursão.

Haven Lounge

O mixologista profissional desse bar já nos 
diz que as opções são realmente infinitas!

Sunset Beach Bar

Esse bar descontraído na área da piscina 
oferece desde coquetéis, ponches, cervejas 
e mixes de bebidas, até vinhos e sucos de 
frutas, além de coquetéis sem álcool para 

uma noite sem culpa.



32 33

MSC SEAVIEW  Guia Completo

SOBRE A MSC CRUZEIROS

A MSC Cruzeiros 
é a companhia de 

cruzeiros marítimos 
número 1 da Europa e 

América do Sul.

 A MSC Cruzeiros, sediada em Genebra, na Suíça, é a maior empresa privada de cruzeiros do 
mundo e a companhia número um na Europa e na América do Sul. Mudando os paradigmas 
no mundo dos cruzeiros, a empresa alcançou um crescimento de 800% em seus primeiros dez 
anos, construindo uma reputação global na indústria e uma das frotas mais jovens dos mares. 

A frota atual da MSC Cruzeiros conta com 15 navios ultramodernos, altamente inovadores 
e com design elegante, oferecendo uma experiência de férias inigualável, sempre com 
culinária deliciosa e autêntica, entretenimento premiado, muito relaxamento, acomodações 
confortáveis, além de serviço e expertise impecáveis.

 Com o ambicioso plano de investimento sem precedentes de 11,6 bilhões de euros, a frota deve 
expandir para 25 navios até 2026. Até o momento, a companhia projetou seis novas classes de 
navios, sendo que todos os protótipos ultrapassam os limites da arquitetura e do design naval.

 A MSC Cruzeiros tem uma profunda responsabilidade com os ambientes físico e humano 
em que atua. A empresa opera com o maior respeito pelos oceanos do mundo e está em uma 
jornada contínua para desenvolver formas inovadoras de reduzir o impacto ambiental de seus 
cruzeiros.

 As experiências de férias da MSC Cruzeiros são vendidas em todo o mundo, por meio de uma 
rede de trabalho em 70 países. A empresa emprega mais de 23,5 mil pessoas em todo o mundo, 
tanto em terra como a bordo de seus navios. A MSC Cruzeiros faz parte do Grupo MSC, que é 
composto pelas principais companhias de transporte e logística.

Diferentes 
nacionalidades foram 
recebidas a bordo dos 
nossos transatlânticos.

CLASSE MERAVIGLIA 
2.244 CABINES / 5.714 HÓSPEDES

2017 20212018 20222019 2023 20252020 2024 2026

CLASSE SEASIDE 
2.066 CABINES / 5.331 HÓSPEDES

CLASSE MERAVIGLIA-PLUS 
2.440 CABINES / 6.334 HÓSPEDES

CLASSE SEASIDE-EVO 
2.280 CABINES / 5.646 HÓSPEDES

WORLD CLASS 
2.750 CABINES / 7.000 HÓSPEDES

NOVOS NAVIOS

Países visitados 
no mundo todo.

Funcionários a bordo 
e em terra.

Novos empregos a 
serem gerados até 

2026.

Refeições servidas 
a cada ano.

Países onde s 
ão vendidos os 

cruzeiros de férias da  
MSC Cruzeiros.

de hóspedes foram 
recebidos a bordo

Portos de 
escala.

Itinerários 
oferecidos no 
mundo todo.

Apresentações ao 
estilo Broadway em 

nossos transatlânticos, 
a cada ano.

Transatlânticos em 
operação, com  

o lançamento do  
MSC Seaview.

arrecadados para o UNICEF até agora... e não paramos por aí!

13 novos transatlânticos de 2017 a 2026

170

23.776

80

25.000

70

191

8.960

61.354.372

1,97 
milhão

225

15

8 milhões de euros
Mais de

Plano de Investimento de 10,5 bilhões de euros

*2017
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msccruzeiros.com.br

 #MSCSeaviewNoBrasil
   #VivaOMar


