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SOBERANO
O ÚNICO NAVIO NO BRASIL COM SISTEMA TUDO INCLUÍDO

A CVC É A COMPANHIA DE TURISMO QUE 
MAIS VENDE CRUZEIROS NO BRASIL

TEMPORADA DE VERÃO 2020/2021



Soberano
Desfrute do único navio no Brasil com sistema Tudo Incluído

•   Gastronomia: sistema Tudo Incluído, com café da ma -
nhã, almoço, lanche da tarde, jantar, snacks de madruga-
da e bebidas alcoólicas e não alcoólicas incluídas.

•   Spa del Mar: massagens relaxantes e terapias corpo-
rais, hidratantes, esfoliantes e revitalizantes.

•   Serviços: salão de beleza, lojas e internet.

•     Destinos visitados nos roteiros: Santos, Rio de Ja neiro, 
Balneário Camboriú, Búzios, Maceió, Salvador e Recife.

•  Instalações de lazer: duas piscinas, duas hidromas-
sagens, clube infantil, sala de games, academia, qua-
dra esportiva e pista de corrida.

•   Vida noturna: discoteca, teatro, cassino e nove bares.

Piscina

O Soberano é o único navio da temporada brasileira que funciona no sistema Tudo Incluído. A temporada 
brasileira vai de dezembro a março. A maioria dos roteiros dura quatro noites, mas alguns são mais longos, 
como os cruzeiros de Natal, Réveillon, com queima de fogos em Copacabana, e Carnaval. O navio tem muita 
diversão a bordo e faz paradas em lindos portos da costa nacional.



Vida a bordo
Muita diversão e experiências incríveis no navio

Além de oferecer o sistema Tudo Incluído, o Soberano tem um ambiente descontraído. A companhia Pullmantur, 
do Soberano, é espanhola, com espírito latino de espontaneidade e simpatia, gerando uma grande identificação com 
os brasileiros. Não é à toa que a tripulação da Pullmantur ganhou por oito anos consecutivos o Prêmio Excelência 
de Cruzeiros. Assim, a experiência dos viajantes a bordo é incomparável, inesquecível.

Para toda a família

Piscinas e hidromassagens
São relaxantes as duas piscinas  
e as hidromassagens.

Esportes
Academia, quadra de esportes e 
pista de corrida movimentam o 
dia dos hóspedes no navio.

Teatro
O teatro, digno da Broadway, 
apresenta espetáculos, com ban-
das, músicos, bailarinos, cantores 
e comediantes. 

Para crianças

Trotanautas
A garotada se diverte no clube 
infantil, com atividades e brinca-
deiras separadas por faixa etária. 

Teen’s Club
Jovens de 12 a 17 anos se diver-
tem com games, torneios, desa-
fios e festas temáticas.

Para adultos

Spa del Mar
Tem tratamentos inovadores, tera-

pias e massagens pagas à parte.

Cassino
O cliente se diverte nas apostas, 
com a orientação dos tripulantes. 

Discoteca
A diversão vai até de madrugada. 
O DJ empolga os baladeiros com 
as músicas do momento.

Serviços exclusivos The Waves 
Black

The Waves 
White

Categorias Gran Suíte, Suíte 
Luxo e Royal Suíte Suíte Júnior

Wi-Fi gratuito (ilimitado dentro 
da área The Waves) 3 3

Pacote de bebidas premium 3
Serviço de lavanderia gratuito 

(com limite de peças) 3

Acesso à área privativa The Waves, 
que serve aperitivos 3 3

Acesso a um solário exclusivo 3
Embarque e desembarque prioritários 3 3

Entrada e saída prioritárias em todos os portos 3
Café da manhã à la carte 

(dentro da área The Waves) 3 3
Área preferencial reservada 

no restaurante no jantar 3 3
Garrafa de espumante

de boas-vindas na suíte 3

Cafeteira premium na suíte 3
Roupão e chinelos para usar durante o cruzeiro 3 3

Amenities de banho premium 3 3
Coquetel de boas-vindas 3 3

Experiência The Waves
Essa é a experiência premium da Pullmantur, com muitos privilégios para os 
hóspedes das suítes. São dois níveis de exclusividade:

Solário The Waves Black



Incríveis passeios em terra
Destinos visitados

Dia de navegação – 
Diversão a bordo 
O dia de navegação é o mais diver-
tido, com muitas atividades para 
to da a família: gincanas, torneios, 
aulas de dança, aulas de artesa-
nato e muito mais. Neste dia, as 
lojas, o salão de beleza e o spa têm 
promoções especiais. A animação 
é garantida com toda a estrutura do 
navio: piscinas, hidromassagens, 
quadra de esportes e clubes infan-
tis. As diversões da noite são os 
espetáculos no teatro, o cassino, os 
bares e a discoteca, com balada até 
a madrugada. Tudo isso acontece 
com o sistema Tudo Incluído, com 
comidas e bebidas à vontade. 

Santos (SP)
A cidade de Santos, no litoral paulista, 
tem belas praias, o maior jardim de 
orla marítima do mundo, vários tre-
chos da rica Mata Atlântica, a beleza 
arquitetônica do Centro Histórico e 
o mais importante porto da América 
Latina. Além disso, o litoral da cidade 
se destaca pela boa infraestrutura, 
com bares, postos de salva-vidas e 
espaços para a prática de esportes.

 Passeios recomendados: Praias, 
centro histórico, aquário e Monte 
Serrat.

Rio de Janeiro –  
Porto Maravilha (RJ)
A geografia de belas praias e mon-
tanhas cobertas de florestas fazem 
do Rio um lugar especial. Devido às 
Olimpíadas, a região portuária pas-
sou por revitalização e hoje o Porto 
Maravilha é um dos locais mais bada-
lados da cidade, com o belo Museu 
do Amanhã e a linha de Veículo Leve 
sobre Trilhos (VLT), que liga o porto ao 
Aeroporto Santos Dumont, ao metrô 
e a pontos turísticos. No Réveillon, 
o navio fica ancorado à meia-noite 
perto da Praia de Copacabana, para o 
maior espetáculo de fogos do mundo. 

 Passeios recomendados: Praias, 
Pão de Açúcar e o Cristo Redentor.

Recife (PE)
Recife é a terra do frevo, da alegria, 
da cultura e da natureza exuberante. 
Cercada por rios e interligada por 
pontes, a capital do Pernambuco tem 
belas praias. O bairro de Recife Antigo 
tem fachadas coloridas, bares, restau-
rantes e uma feirinha de artesanato. A 
vizinha Olinda é Patrimônio Histórico 
da Humanidade pela UNESCO e pre-
serva um centro histórico com cons-
truções coloniais e igrejas barrocas.

 Passeios recomendados: City tour 
em Recife, Olinda e Porto de Galinhas.

Búzios (RJ)
O balneário mais badalado do lito-
ral fluminense é chamado de “Saint-
Tropez brasileira”, em uma referência 
à elegante praia da Riviera Francesa. 
Ninguém resiste às suas 23 praias 
nem ao burburinho da Rua das 
Pedras, sempre lotada de gente boni-
ta em busca de restaurantes, bares e 
lojas de artesanato e artigos de praia. 

 Passeios recomendados: City tour, 
passeio de escuna e Rua das Pedras.

Balneário Camboriú (SC)
A cidade tem atrações para todas as 
idades. O Parque Unipraias, por exem-
plo, tem um bondinho que desce até 
a praia de Laranjeiras, uma floresta 
com trenzinho e atividades de aven-
tura. Camboriú ainda é a porta de 
entrada para o parque temático Beto 
Carrero World, a 37 km de distância.

 Passeios recomendados: Beto 
Car rero World, Parque Unipraias e 
passeio de escuna.

Salvador (BA)
A beleza das praias, o gingado da 
capoeira, os sabores da gastronomia  
e a diversidade artística encantam  
turistas do mundo todo na capital ba ia-
na. Um dos seus ícones é o Pelourinho, 
centro histórico que é Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO. 

 Passeios recomendados: Pelou-
ri nho, Mercado Modelo, Farol da Bar-
ra e Praia de Itapuã.

Maceió (AL)
Muita gente afirma que a capital ala-
goana tem a orla urbana mais bonita 
do Nordeste, com suas praias de mar 
esverdeado e areia branca. Sempre é 
uma delícia caminhar pelo calçadão 
da Praia de Pajuçara, de onde saem 
as jangadas para as famosas pisci-
nas naturais. Outras praias imperdíveis 
da região são Jatiúca, Ponta Verde, 
Gunga e Praia do Francês. 

 Passeios recomendados: Praia 
do Gunga; Praia do Francês.

Búzios



Deliciosas comidas e bebidas
Aproveite a experiência do sistema Tudo Incluído

Mediterrâneo Restaurante 
e Atlântico Restaurante
Os restaurantes principais ofere-
cem dois turnos para o jantar: às 
19h15 e às 21h30. Da cozinha saem 
pratos de inspiração mediterrânea, 
com carnes suculentas, frutos do 
mar, sobremesas elaboradas, frutas, 
queijos e sorvetes. O Mediterrâneo 
Restaurante também serve café da 
manhã e almoço.

Restaurante Buffet 
Ideal para quem está na piscina, 
tem um enorme bufê variado, com 
saladas, carnes, massas, pães e piz-
zas, além de deliciosas sobremesas 
e grande variedade de frutas. Quem 
prefere um lanche rápido pode bus-
car um saboroso sanduíche no can-
tinho do fast-food.

Brasa Grill
Localizado no deck acima da pis-
cina, tem sanduíches frios e quen-
tes, carnes, saladas e batata frita. O 
espaço é ideal para quem quer um 
lanche enquanto toma sol na pis-
cina. Aqui também são servidos os 
snacks da madrugada.

É uma delícia a gastronomia do Soberano, que funciona no sistema Tudo Incluído. Assim o hóspede não precisa 
se preocupar com nada e pode consumir à vontade até mesmo bebidas alcoólicas. Saborosas receitas compõem as 
refeições diárias a bordo do navio: café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e snacks da madrugada.

O sistema inclui:
• Café da manhã;
• Almoço;
• Lanche da tarde;
•  Jantar nos restaurantes  

principais e no bufê;
• Snacks na madrugada;
•  Bebidas alcoólicas e não alcoó-

licas: refrigerantes e sucos servi-
dos em copos, cafés, chás, cer-
vejas nacionais, uísque 8 anos, 
vinhos branco e tinto, espuman-
te, vermutes, conhaques, licores, 
vodca, rum, gim, tequila e vários 
coquetéis bonitos e coloridos.

Tudo Incluído

Restaurante Wu Fusion
À tarde, é servido hambúrguer gour-
met. No jantar há uma seleção de 
pratos de inspiração asiática. O 
consumo é pago à parte.

360° Bar Lounge 
Com vista de 360 graus para o mar 
e música ao vivo, tem ambiente 
intimista e confortável.

Piano Bar
Em um clima tranquilo, o hóspede 
toma a sua bebida preferida e ainda 
desfruta de uma boa música ao som 
do piano no agradável ambiente.

Tapas Bar
Oferece petiscos asiáticos e tapas 
europeias. Consumo pago à parte.

Pura Vida Bar
Este local é perfeito para dançar e 
ouvir boa música ao vivo. Ali aconte-
cem algumas festas temáticas.

Bares ao ar livre
Os dois bares na área das pisci-
nas são excelentes para se refrescar 
tomando um bom coquetel.

Além das bebidas inclusas no sis-
tema Tudo Incluído , o navio tem 
uma carta premium, com refrige-
rantes em lata, suco natural, uís-
ques 12 anos, cervejas importadas, 
energéticos e vinhos especiais. É 
possível adquirir o pacote a bordo, 
por um preço muito atrativo.

Carta Premium

O primeiro bar também abre às 
7h30, e o último fecha às 4h da 
madrugada, na Disco. 

Horários dos bares

No sistema Tudo Incluído , o pres-
tigiado café colombiano Juan 
Valdez está disponível nos bares 
e nas cabines The Waves Black.

Juan Valdez Café



Escolha o seu roteiro com 
Tudo Incluído e divirta-se

Embarque em Santos

Embarque no Rio de Janeiro

Cruzeiro Camboriú
4 noites

Dia Porto Chegada Saída

1º Rio de Janeiro 9h 19h

2º Navegação – Diversão a bordo

3º
Balneário 
Camboriú

8h 17h

4º Santos 9h 18h

5º Rio de Janeiro 10h –

Cruzeiro Búzios 
4 noites

Dia Porto Chegada Saída

1º Rio de Janeiro 10h 19h

2º Búzios 9h 20h

3º Navegação – Diversão a bordo

4º Santos 7h30 17h

5º Rio de Janeiro 9h –

Saída 2020
•  Dez: 16 

Saída 2020
•  Dez: 12

Os roteiros estão sujeitos a alterações, e o navio pode chegar até três horas após o horário informado nos roteiros. 
Recomendamos que os voos de retorno sejam programados considerando esta possibilidade.

Natal 
7 noites

Dia Porto Chegada Saída

1º Rio de Janeiro 9h 19h

2º Navegação – Diversão a bordo

3º Búzios 8h 20h

4º Navegação – Diversão a bordo

5º Balneário 
Camboriú 8h 20h

6º Navegação – Diversão a bordo

7º Santos 7h30 17h

8º Rio de Janeiro 9h –

Natal
7 noites

Dia Porto Chegada Saída

1º Santos 7h30 17h

2º Rio de Janeiro 9h 19h

3º Navegação – Diversão a bordo

4º Búzios 8h 20h

5º Navegação – Diversão a bordo

6º Balneário 
Camboriú 8h 20h

7º Navegação – Diversão a bordo

8º Santos 7h30 –

Saída 2020
• Dez: 19

Saída 2020 
• Dez: 20

Carnaval 
5 noites

Dia Porto Chegada Saída

1º Santos 7h30 17h

2º Rio de Janeiro 9h 19h

3º Búzios 9h 20h

4º Navegação – Diversão a bordo

5º Balneário 
Camboriú 8h 17h

6º Santos 9h –

Saídas 2021
• Jan: 17, 25

Saídas 2021
• Jan: 8, 21, 29

Réveillon em Copacabana 
7 noites

Dia Porto Chegada Saída

1º Santos 7h30 17h

2º Rio de Janeiro 9h 19h

3º Búzios 8h 20h

4º Navegação – Diversão a bordo

5º
Balneário 
Camboriú

8h 17h

6º Copacabana 19h 1h

7º Navegação – Diversão a bordo

8º Santos 7h30 –

Búzios e Camboriú
5 noites

Dia Porto Chegada Saída

1º Santos 9h 18h

2º Rio de Janeiro 10h 19h
3º Búzios 9h 20h

4º Navegação – Diversão a bordo

5º Balneário 
Camboriú 8h 17h

6º Santos 9h –

Saída 2021
• Fev: 13

Saída 2020
•  Dez: 26

Saídas 2021
• Jan: 2, 11

• Fev: 2, 10, 19• Fev: 6, 23

Cruzeiro Búzios
4 noites

Dia Porto Chegada Saída 

1º Santos 9h 18h

2º Rio de Janeiro 10h 19h

3º Búzios 9h 20h

4º Navegação – Diversão a bordo

5º Santos 7h30 –

Saída 2020
• Dez: 15

Saídas 2021
• Jan: 16, 24 • Fev: 1º, 9, 18

Cruzeiro Camboriú
4 noites

Dia Porto Chegada Saída

1º Santos 7h30 17h

2º Rio de Janeiro 9h 19h

3º Navegação – Diversão a bordo

4º
Balneário 
Camboriú

8h 17h

5º Santos 9h –

Saída 2020
• Dez: 11

Saídas 2021
• Jan: 7, 20, 28 • Fev: 5, 22



Cruzeiros especiais

Nordeste I
4 noites

Dia Porto Chegada Saída

1º Recife 8h 21h

2º Maceió 7h 15h

3º Salvador 10h30 20h30

4º Navegação – Diversão a bordo

5º Recife 8h –

Saída 2020
• Dez: 2

Embarque no Rio de Janeiro

Consulte os preços com o seu agente de viagens.

Réveillon em Copacabana  
7 noites

Dia Porto Chegada Saída

1º Rio de Janeiro 9h 19h

2º Búzios 8h 20h

3º Navegação – Diversão a bordo

4º Balneário 
Camboriú 8h 17h

5º Copacabana 19h 1h

6º Navegação – Diversão a bordo

7º Santos 7h30 17h

8º Rio de Janeiro 9h –

Saída 2020 
• Dez: 27

Carnaval 
5 noites

Dia Porto Chegada Saída

1º Rio de Janeiro 9h 19h

2º Búzios 9h 20h

3º Navegação – Diversão a bordo

4º Balneário 
Camboriú 8h 17h

5º Santos 9h 18h

6º Rio de Janeiro 10h –

Saída 2021 
• Fev: 14 

Os roteiros estão sujeitos a alterações, e o navio pode chegar até três horas após o horário informado nos roteiros. 
Recomendamos que os voos de retorno sejam programados considerando esta possibilidade.

Rumo ao Sudeste
5 noites

Dia Porto Chegada Saída

1º Recife 8h 20h

2º Maceió 7h 14h

3º Salvador 9h30 19h

4º
Navegação – Diversão a bordo

5º

6º Santos 9h –

Saída 2020 
• Dez: 6

Búzios e Camboriú
5 noites

Dia Porto Chegada Saída

1º Rio de Janeiro 10h 19h

2º Búzios 9h 20h

3º Navegação – Diversão a bordo

4º Balneário 
Camboriú 8h 17h

5º Santos 9h 18h

6º Rio de Janeiro 10h –

Saída 2021
• Jan: 3, 12

Nordeste II
4 noites

Dia Porto Chegada Saída

1º Salvador 10h30 20h30

2º Navegação – Diversão a bordo

3º Recife 8h 20h

4º Maceió 7h 14h

5º Salvador 9h30 –

Saída 2020
• Dez: 4

Travessia Brasil/Europa
11 noites

Dia Porto Chegada Saída

1º Recife 7h 19h

2º
a 
5º

Navegação – Diversão a bordo

6º Mindelo 12h 19h

7º
Navegação – Diversão a bordo

8º

9º Tenerife 9h 18h

10º
a
12º

Navegação – Diversão a bordo

13º Barcelona 8h 18h

Rumo ao Nordeste 
6 noites

Dia Porto Chegada Saída

1º Santos 7h30 17h

2º Rio de Janeiro 9h 19h

3º Búzios 7h 16h

4º Navegação – Diversão a bordo

5º Salvador 10h 19h

6º Maceió 14h 21h

7º Recife 8h –

Nordeste III
4 noites

Dia Porto Chegada Saída

1º Salvador 10h 19h

2º Maceió 14h 21h

3º Recife 8h 18h

4º Navegação – Diversão a bordo

5º Salvador 7h30

Saída 2020
• Mar: 2

Saída 2021
•  Mar: 8 – Embarque em Recife

Saída 2021
• Fev: 26

Nordeste IV
4 noites

Dia Porto Chegada Saída

1º Recife 8h 18h

2º Navegação – Diversão a bordo

3º Salvador 7h30 17h30

4º Maceió 13h 20h

5º Recife 7h –

Saída 2021
•  Mar: 4



Documentos para brasileiros
•  Adultos e maiores de 12 anos: car-

teira de identidade (RG) ou qualquer 
outro documento de identificação 
com foto, válido no território nacio-
nal (CREA, OAB, CRM etc.).

•  Menores de 12 anos: RG ou certi-
dão de nascimento e documentos 
dos pais ou responsáveis legais.

•  Travessias transatlânticas: exigem 
passaporte válido em toda a viagem.

Transporte a Santos
A CVC tem transporte ao porto 
de Santos a partir dos aeroportos de 
Guarulhos e Congonhas e do Termi-
nal Barra Funda. Consulte os valores.

Horários de embarque
O check-in começa ao meio-dia. 
Termina às 15h para embaque em 
Santos e às 16h para saída do Rio.

O que está incluído
Estão incluídas nas diárias a acomo-
dação na cabine escolhida, cinco 
refeições diárias, bebidas à vontade, 
atividades recreativas e utlização da 
estrutura do navio. 

Aparelhos elétricos
A eletricidade é de 110 e 220V a bor-
do. Leve um adaptador de tomadas.

Despesas a bordo 
No embarque, o hóspede deve abrir 
uma conta com cartão de crédito ou 
de débito ou fazer um depósito cau-
ção em dólar americano para gas-
tos extras, como compras nas lojas, 
terapias no spa e excursões. Nada 
será cobrado se não houver gastos 
extras. Os pagamentos em cartões 
de crédito serão parcelados em até 
cinco vezes em reais, sem IOF.

Wi-Fi a bordo
O Wi-Fi via satélite é pago e funcio-
na nas áreas sociais e nas cabines. 

Idioma a bordo
O português é o idioma oficial a bor-
do do Soberano no Brasil.
 
Ligações a bordo
O celular funciona quando o navio 
está atracado. Em navegação, o ce-
lular pode funcionar via satélite, en-
trando em roaming internacional. É 
possível fazer ligações pagas com o 
sistema de telefonia do navio.

Bagagem
Não há limite de bagagem a bordo.

Necessidades especiais
O navio tem cabines especiais para 
quem utiliza cadeiras de rodas. 

Informações essenciais

As condições gerais deste produto estão disponíveis na íntegra no site www.cvc.com.br 

Consulte seu agente de viagens.


