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BEM-VINDO À BORDO DO COSTA FAVOLOSA. 

PROJETO EMOÇÕES EM ALTO MAR – 2018 

 

  

Para que todos tenham um cruzeiro inesquecível, aconselhamos que observem as dicas a seguir. Elas serão 

de grande importância e ajudarão a conhecer as normas e regulamentos do Projeto Emoções e do Navio.  

O navio Costa Favolosa é de bandeira italiana, portanto, estaremos em território estrangeiro.  

 

Além deste Guia de Informações, sugerimos que leiam atentamente o Contrato e seus Anexos. 

 

 

- INFORMAÇÕES ÚTEIS – 

(Leia com Atenção) 

 

CHECK LIST 

 

VOUCHER  

 

Documento enviado via e-mail pelo Projeto Emoções que deverá ser apresentado para embarque no transfer, 

por aqueles que o tiverem contratado, e no momento do embarque no Navio. 

 

O embarque no Navio será realizado das 13h00 às 15h00 do dia 31 de Janeiro de 2018 e o desembarque 

do Navio a partir das 08h00 do dia 04 de Fevereiro de 2018. 

 

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO 

 

Os passageiros terão a responsabilidade de atender as exigências legais quanto a apresentação de 

documentos nas viagens nacionais e ou internacionais, sendo, em qualquer caso, indispensável a apresentação 

das vias originais válidas e em bom estado de conservação.  

 

✓ Carteira de identidade (com data de emissão inferior a 10 anos) 

✓ Carteira de habilitação 

✓ Identidade Profissional 

✓ Passaporte valido (estrangeiros devem consultar a necessidade de visto) 

✓ RNE (para estrangeiros residentes no Brasil) 

 

Menores de Idade 

 

O embarque de passageiros menores de 18 anos, brasileiros ou estrangeiros, regularmente munidos dos 

documentos já citados, está subordinado às seguintes exigências: 

 

✓ Estar acompanhado pelo pai e pela mãe, ou pelo responsável legal. 

• Na hipótese de um dos cônjuges ser falecido será necessária a apresentação da certidão de óbito 

• Na hipótese de menor acompanhado por responsável legal será necessária a apresentação da 

decisão judicial de concessão da guarda, tutela ou curatela. 
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✓ Menores viajando acompanhado somente do pai ou da mãe ou por terceiro: embarque condicionado à 

a apresentação de  autorização judicial. 

 

 Vide link abaixo para verificação de casos em que há necessidade de autorização para menor viajar. 

http://www.tjsp.jus.br/UtilidadePublica/UtilidadePublica/AutorizacaoViagemCriancaAdolecente 

 

BAGAGEM 

 

Identificação de Bagagem 

 

A Costa Cruzeiros fornecerá etiqueta de bagagem, que será enviada anexada ao voucher de embarque dos 

passageiros.  

 

As etiquetas de bagagem já estarão preenchidas com informações importantes para que sua mala chegue até 

sua cabine.  Todas as bagagens deverão estar devidamente identificadas, com essa etiqueta. É de extrema 

importância que a fixação da etiqueta seja realizada em sua residência ou no ponto de encontro. Não deixe 

para fixa-la no Porto de Santos.  

 

Orientamos que as bagagens sejam fechadas com segurança. Sugerimos cadeados e uma identificação 

pessoal. Aconselhamos não despachar itens de valor. 

  

O serviço de carregadores para bagagens é gratuito, não havendo necessidade de gratificação tanto no 

embarque como desembarque. A gorjeta é opcional. 

 

Transporte de Bagagem  

 

▪ Embarque 

 

As bagagens de mão devem ser transportadas pelos passageiros. 

 

Para que você possa usufruir das instalações do Navio após o embarque, tenha consigo roupa de banho, 

chinelo, protetor solar, remédios, pois suas malas podem demorar algum tempo para chegar a sua cabine. 

 

Caso tenha optado por utilizar nosso transfer, sua bagagem será colocada no ônibus, e seguirá diretamente 

para o Navio onde será entregue em sua cabine, por esse motivo é indispensável que a mesma esteja 

identificada corretamente. 

 

 Seguindo orientação alfandegária: Não é permitido embarcar com bebidas e alimentos. 

 

Para passageiros que não utilizarão nosso transfer, é necessário que ao chegar no Porto de Santos, se dirija 

ao terminal de passageiros onde será efetuada a conferência de seu voucher, a etiqueta de sua bagagem e 

inspeção da Polícia Federal. Nesse caso, o próprio passageiro realizará o despacho de sua bagagem. 

 

http://www.tjsp.jus.br/UtilidadePublica/UtilidadePublica/AutorizacaoViagemCriancaAdolecente
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Limite de bagagem  

O limite permitido pelo navio é de 75 kg por passageiro, com o máximo de 25 kg por volume,  porém, alertamos 

aqueles que utilizarão trechos aéreos que o limite de peso permitido pelas companhias aéreas, por volume, é 

de 23 kg. 

 

Inspeção de bagagem  

Por normas de segurança a bagagem poderá ser inspecionada antes do embarque no Navio pela autoridade 

competente na área portuária. 

 

Qualquer tipo de objeto cortante, tais como: tesoura, canivete ou similar, deverão seguir na bagagem que for 

despachada (mesmo procedimento utilizado na aviação).  

 

▪ Desembarque 

 

O desembarque definitivo apenas será permitido no porto final do cruzeiro., tendo em vista que o desembarque 

precisa ser acompanhado e fiscalizado pelas autoridades competentes. 

 

Na noite que antecede o desembarque (03/02/2018), todos os passageiros deverão colocar suas bagagens no 

corredor, em frente a sua cabine.  

 

Lembre-se de identificar as bagagens com as etiquetas fornecidas pela Costa Cruzeiros na noite anterior, com 

cores diferentes. 

 

É importante que o manuseio da etiqueta seja adequado a fim de garantir a perfeita aderência e durabilidade 

da mesma. Posicione a etiqueta na bagagem, remova a película protetora e una as duas extremidades. 

 

 As malas serão recolhidas durante a madrugada e transportadas ao armazém de alfândega no Porto de Santos. 

 

 Não se esqueça de separar uma bagagem de mão com roupas e objetos pessoais para o desembarque. 

 

Importante: Devido a grande semelhança entre as malas, recomendamos identificar sua bagagem com algum 

item pessoal (fitas, lenços, etiquetas próprias, etc...) para facilitar a visualização no desembarque.  

 

TRANSLADOS 

 

Disponível somente para aqueles que confirmaram o transfer no ato de sua reserva, ou entraram em contato 

com a central de reservas do Projeto Emoções e confirmaram a utilização do mesmo até o dia 31 de 

Dezembro de 2017. 

 

Embarque 
 
Horário de Traslado: Dia 31/01/2018 das 10h00min às 13h00min, exclusivamente para os passageiros do 
Projeto Emoções 
 
Ponto de encontro I: Ginásio do Ibirapuera 
Endereço: Rua Manoel da Nóbrega, nº 1361, Ibirapuera – São Paulo – SP 
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Tenha maior conforto e comodidade nos encontrando no nosso ponto oficial, que fica a menos de 10 km do 
Aeroporto de Congonhas. 
 
Ponto de Encontro II: Aeroporto de Cumbica (Aeroporto de Guarulhos) 
Terminal 2  setor de desembarque 
Recomendamos marcar voos com chegada a este aeroporto com pelo menos 40 minutos de antecedência. Em 
caso de atraso do voo, não nos responsabilizamos por seu traslado. 

 

Desembarque 

 

Translado de retorno de Santos: O traslado de retorno também será oferecido pelo Projeto Emoções e 

acontecerá conforme o desembarque.  

Nossos ônibus estarão localizados na saída do setor de desembarque. 

 

Recomendamos marcar voos de retorno após as 15:00 horas, pois podem ocorrer atrasos durante o 

desembarque. 

 

EMBARQUE 

 

Local de Embarque: PORTO DE SANTOS, Terminal de Passageiros, das 13:00 às 15:00 horas.  

Avenida Cândido Gaffreé, s/n.º - Armazém 25 Interno do Porto de Santos 

CEP 11013-240 Santos, SP - Brasil 

Caixa Postal 15 

Tel.: 55 (13) 3226-5600 

Fax: 55 (13) 3226-5606 

*site – www.concais.com.br 

*Obs.: Consulte o site, pois ele disponibiliza a melhor rota de acesso, estacionamento e outras 

informações de embarque. 

 

Devido ao embarque de mais de um Navio no Porto de Santos, podem ocorrer atrasos que independem da 

coordenação e da vontade do Projeto Emoções. O embarque somente terá início após o desembarque total de 

passageiros do cruzeiro anterior, bem como da liberação por parte da tripulação e dos órgãos competentes. 

 

SOBRE O NAVIO COSTA FAVOLOSA 

 

Tripulação 

 

 A tripulação é composta por pessoas de diversas nacionalidades, os chefes são em sua maioria italianos ou 

latinos. Os idiomas espanhol, inglês e italiano são falados por todos os tripulantes, sendo que 45% da tripulação 

fala português fluentemente (25% são brasileiros) e estão aptos para orientar e esclarecer as dúvidas dos 

passageiros.  
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 Lembramos que as gorjetas para todo e qualquer serviço já estão inclusas no pacote do Projeto Emoções em 

Alto Mar. 

  

Cabines 

 

Todas as cabines são dotadas de cofre, telefone, TV, rádio, banheiro com ducha e secador de cabelo. A 

voltagem do navio é 220 volts.  Há uma tomada 110 volts em cada cabine, exclusiva para barbeadores elétricos 

ou carregadores de telefone celular. Não poderão ser utilizados ferros de passar roupa, secadores de 

cabelos e pranchas alisadoras, a não ser os disponibilizados pelo Navio. 

 

As cabines têm, em média, interna 14m², externa 17,7m², externa com varanda 20,4 m², Gran suíte 42,4m², 

mini suíte 26,6m² e suíte 31,3m².  

Não se preocupe com o tamanho da cabine, é o lugar onde menos tempo você passará, pois as atrações do 

Projeto Emoções farão com que você esqueça de dormir. 

 

Para localizar sua cabine, sugerimos levar consigo o nome da ponte e número de sua cabine. 

 

Jornal Diario de Bordo 

 

Recomenda-se aos passageiros lerem diariamente o jornal “Diario di Bordo”, no qual constam todos os horários 

das refeições, atividades e informações da vida a bordo, para melhor aproveitamento do cruzeiro. O jornal de 

bordo – “Diario Di bordo”- é entregue todas as noites nas cabines, além de estar afixado em diversos pontos 

das áreas comuns do navio. 

 

Chave da Cabine – Cartão Magnético Costa Cruzeiros 

 

O Cartão Magnético Costa Cruzeiros, possui duas funções: ele é chave da porta de sua cabine e seu cartão 

para pagamento de despesas a bordo que não fazem parte do pacote de compras a bordo. 

 

O cartão Magnético Costa Favolosa, dentro de sua cabine no dia do embarque, (01 cartão por passageiro), 

junto, haverá um outro cartão com a informação do nome e turno de seu restaurante para o jantar. 

 

Na chave de sua cabine não estará impresso o número da mesma, portanto, lembre-se de guardá-la em lugar 

seguro e mantenha sempre a mão o número de sua cabine e ponte. 

 

Após sua acomodação, sugerimos que explore o Navio com o mapa de bordo em mãos, assim você poderá 

localizar seu restaurante, os bares e as áreas de lazer do Navio.    

 

Gorjetas 

 

As gorjetas já estão inclusas no seu pacote.  

 

Serviço de Quarto 
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Pedidos de refeições (lanches) solicitados na cabine, não fazem parte do nosso pacote, sendo assim será 

cobrada taxa sobre o serviço. Para valores, consulte a recepção do Navio.  

 

Pagamento de Despesas 

 

O pagamento de suas despesas, efetuadas com o cartão magnético Costa poderá ser efetuado com: 

 

✓ Dólares norte-americanos em espécie 

✓ Reais em espécie (convertidos no dólar do Navio). 

✓ Cartão de Crédito com validade Internacional das Bandeiras: Visa, American Express e Mastercard. 

 

Para passageiros que optem por cadastrar seu cartão de credito, será possível realizar o cadastro no Balcão 

de Informações Costa Cruzeiros, e nos equipamentos para cadastro de cartões, localizados em diversos pontos 

do Navio.  

 

É importante que antes do embarque no Navio, entre em contato com a sua operadora de cartão de crédito e 

informe que estará a bordo de um navio de bandeira italiana. Dentro do Navio, trabalha-se com bandeira Italiana, 

e por motivo de segurança algumas operadoras podem bloquear o cartão.  

 

Para passageiros que optem por pagamento em Dólares norte-americamos ou Real, deverão efetuar em até 48 

horas após o embarque no Navio, um depósito no valor de USD 150,00 por pessoa (ou moeda equivalente 

aceita no Navio), em seu Cartão Magnético Costa Favolosa, diretamente com a Costa Cruzeiros. 

Se as despesas a bordo excederem a quantia depositada, ao passageiro será solicitado a fazer um novo 

depósito.  

Ao final do cruzeiro, após o fechamento das contas, em caso de saldo positivo, o reembolso em dinheiro será 

feito na mesma moeda utilizada no momento do depósito. 

 

Não serão aceitos: 

 

Cartão Dinners, cheques pessoais ou de terceiros, cartões de débito e cartões de crédito com validade somente 

no Brasil. 

 

A única despesa que não poderá ser efetuada com o cartão magnético Costa se refere ao Cassino.  

O pagamento de despesas no cassino, somente poderá ser realizado em dólares norte-americanos em 

espécie. 

 

Farmácia / Serviço Médico 

 

O Navio dispõe de farmácia com venda de medicamentos habituais, sendo que os remédios com produção 

controlada necessitarão de receita médica. O Navio possui também um hospital para pronto atendimento, 

sendo cobrado por atendimento, consulte a tabela de preços. 

 

Enjoos 
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No caso de enjoos, os passageiros poderão procurar a recepção do Navio onde serão fornecidos remédios 

gratuitamente. 

 DICA: Diferentemente do que se imagina beber muito líquido não é a melhor opção para atenuar enjoos 

ocasionais. O mais importante é que você esteja bem alimentado.  

 

Telefones 

 

Ligações telefônicas efetuadas dentro do Navio a partir de aparelhos fixos serão cobradas como ligações 

internacionais. Em relação aos celulares, todos os navios da frota dispõem de cobertura GSM, que permite 

comunicação durante a navegação (tarifa internacional via satélite). 

 

Trajes 

 

Recomendamos trajes esportivos e informais para o dia-a-dia e esporte fino à noite. O traje passeio completo 

será necessário para o jantar de gala. 

 

Não é permitido o uso de trajes de banho nos restaurantes. 

 

Objetos de valor, dinheiro e joias 

Deverão ser guardados nos cofres. A Costa Cruzeiros e o Projeto Emoções não se responsabilizarão por 

objetos e valores deixados nas cabines, ainda que nos cofres. 

 

Refeições 

 

✓ Café da manhã: No buffet da piscina ou no restaurante (verifique no “Diario di Bordo”, o restaurante 

disponível e horário de funcionamento). 

 

✓ Almoço: O almoço será servido no buffet da piscina além dos locais determinados pela Costa Cruzeiros, 

em turno único (verifique no “Diario di Bordo”, o restaurante disponível e horário de funcionamento). 

 
✓ Lanche da tarde: Será servido no buffet da piscina (verifique no “Diario di Bordo”, o restaurante 

disponível e horário de funcionamento ). 

 
✓ Jantar: Todos os passageiros embarcarão com turno de jantar (conforme escolha no ato de sua 

reserva), restaurante e mesa já definidos. O jantar é dividido em dois turnos já informados aos 

passageiros:  

 

• 1º turno as 19H00  

• 2º Turno as 21h00 

 
Ambos os turnos possuem 15 minutos de tolerância de atraso, após esse período, não será mais 
possível a entrada no restaurante, ficando assim disponível o Buffet da Piscina como opção. 
 
Cada passageiro receberá em sua cabine um cartão contendo as informações de turno, restaurante e a 

mesa destinada para o período do cruzeiro. Esse cartão deverá ser apresentado obrigatoriamente na 
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recepção do restaurante, sendo proibida a entrada de passageiros no restaurante especificado, fora do 

horário estipulado no cartão. 

 

NÃO é permitida a troca de turnos de jantar ou troca de mesa. 

 

✓ Ceia: Servida no Buffet (verifique no “Diario di Bordo”, horário de funcionamento ). 

 

Os horários das refeições sempre serão informados também no “Diario di Bordo”. 

 

Bebidas 

 

Nós do Projeto Emoções, pensando em sua comodidade e conforto, oferecemos gratuitamente aos nossos 

passageiros, bebidas no almoço e no jantar (horários especificados no “Diario di Bordo”) que serão 

servidas nos restaurantes principais e no buffet da piscina. 

 

Esta cortesia inclui: vinhos; água, refrigerante e cerveja (servidos em copos). 

 

Demais bebidas ou fora destes locais e horários, não estão inclusos no pacote, e o pagamento será de 

responsabilidade dos passageiros. 

  

Alimentos e Bebidas 

 

Em observação as exigências da Costa Cruzeiros, é vedado o consumo a bordo de alimentos e bebidas 

adquiridos fora do Navio. 

 

Os responsáveis pela segurança do Navio estão autorizados a recolher esses volumes e devolvê-los aos 

passageiros ao final da viagem, no momento do desembarque. 

 

SHOW DO ARTISTA ROBERTO CARLOS 

 

Os shows do Artista têm previsão para início por volta das 23:00/23:30horas no Teatro Hortensia, localizado 

nos Decks 03 e 05. Entretanto, em caso de necessidade, o horário do show poderá sofrer atraso ou alteração, 

sem aviso prévio. 

 

O Teatro abrirá suas portas a partir das 22:00 horas e tem capacidade para 1300 pessoas. Como os assentos 

são numerados e marcados, todos poderão chegar a seu tempo, dispensando qualquer necessidade de filas 

ou correrias. Teremos recepcionistas para acompanhar os passageiros até suas poltronas; 

 

O Teatro estará dividido em 03 setores: 

 

✓ Setor Azul -  Gran suítes, suítes e mini suítes;  

✓ Setor Verde -  Cabine externa com varanda;  

✓ Setor Branco -:Cabines externas e internas.  
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Os assentos serão numerados de acordo com o tipo de cabine e data de compra. Não é permitido alterar o 

assento (setor e assento), devendo respeitar as informações contidas no ingresso que é valido para 01 (um) 

show.  

 

As entradas para o Teatro serão pelos decks 03 E 05 (você encontra todas as informações necessárias no seu 

ingresso). 

 

Seu ingresso contém a letra de sua fila e o número de seu assento. O ingresso que você receberá é de sua 

responsabilidade e deverá estar em seu poder para apresentação e conferência na entrada no Teatro. 

 

Ao receber seu ingresso, favor CHECAR TODAS AS INFORMAÇÕES COMO A FILA E O SEU ASSENTO.  

 

 A PERDA E OU EXTRAVIO DO INGRESSO INVIABILIZA SEU ACESSO AO SHOW. 

 PORTANTO, SEU INGRESSO É CONSIDERADO UM DOCUMENTO. 

 

Não será permitida a entrada ao Teatro com CÂMERAS FILMADORAS, LATAS, COPOS E OU 

GARRAFAS, sob pena de confisco; 

 

 

Vocabulário 

 

• Decks ou pontes: são os andares do Navio, onde estão as cabines, restaurantes, salões, piscinas e 

áreas de recreação. 

 

• Cabines externas têm escotilha ou janela, com vista para o mar. 

 

• Cabines internas ficam nos corredores, sem vista para o mar 

 

• Proa: É a parte da frente do navio. 

 

• Popa: É a parte traseira do navio. 

  

LEMBRETE: 

Não esqueça seu protetor solar. Informamos que a água da piscina é salgada (água do mar). 

 

INFORMAÇÕES REFERENTE AO PROJETO EMOÇÕES 

 

O que está incluso 

 

Além da cabine, 04 refeições diárias, 01 noites de show do Artista Roberto Carlos, entretenimento à bordo, 

participação em todas as atividades de recreação, jogos, concursos, espetáculos musicais e artísticos, bailes e 

festas programadas todas as noites, utilização dos equipamentos disponíveis no Navio: piscina, 

espreguiçadeiras, sala de ginástica e musculação, discoteca , jantar de gala e o uso do cofre. Todos os serviços 

e instalações estarão disponíveis de acordo com os horários divulgados a bordo. 
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O que não está incluso 

 

As bebidas consumidas fora das nos bares, minibar e nas refeições (almoço e jantar) que não fazem parte da 

cortesia oferecida pelo Projeto Emoções e/ou demais bebidas, excursões em terra, bilhetes aéreos, lavanderia, 

serviço de foto/vídeo (opcionais), salão de beleza, massagem, tratamentos e áreas exclusivas do Samsara, 

compras nas lojas; acesso a internet; chamadas de telefone ou mensagens a terra ( telecomunicações), “rom 

service” (serviço de quarto), simulador; cinema 4D, seguro viagem; atendimento/consultas médicas, 

medicamentos e qualquer outra despesa de caráter pessoal.  

  

Atividades Programadas 

 

(Consulte sempre o “Diario di Bordo” a bordo) 

 

Diariamente serão muitas as atividades à disposição dos passageiros, como ginástica, cooper, aeróbica com 

instrutores, discoteca e inúmeras atividades esportivas e de lazer, bem como palestras, festas temáticas etc... 

(todas as noites, você receberá em sua cabine o “Diario di Bordo” com toda programação do dia 

seguinte). 

  

Recreação 

 

Uma equipe de monitores especializada organizará as atividades para crianças e adolescentes. 

Não há serviço de babás à bordo. 

Crianças menores de três anos estarão sob os cuidados de seus pais ou responsáveis legais. O Navio possui 

animadores para os adultos e para crianças, e professores de dança e ginástica. 

 

Programação diária: Todas as noites o informativo Diario di Bordo será distribuído nas cabines com a 

programação do dia seguinte. 

  

 

Prepare-se! 

Todas as noites acontecerão grandes atrações e festas nos salões do Navio.  

 

REVIVAL - FESTA ANOS 60, 70 E 80   
 
Vamos entrar no túnel do tempo e viver os anos 60, 70 e 80 nessa festa. 

Estas décadas foram o palco perfeito para um desfile de estilos ecléticos, inspirados em diversas praias, onde 

tudo era válido. De hippies a punks, de androgenia à febre disco, estes anos literalmente, ferveram, nas ruas e 

nas pistas de dança.  Lembra dos Embalos de Sábado à Noite, Elvis Presley e Dancin’ Days? E quem não 

lembra do Cassino do Chacrinha, do Perdidos na Noite, TV Pirata e o Incrível Hulk ? É dentro deste espírito, 

fervendo ao som da música destas três décadas que estaremos nessa festa. 

 

Para criar seu visual, seguem algumas dicas do que era mais usado: 

– Calças justas acetinadas, Calças de cintura baixa; 

– Flares (uma versão da calça boca-de-sino com a boca mais discreta); 

– Saias rodadas com bainha em forma de lenços; 

– Tops tomara-que-caia bem ajustados ao corpo; 
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– T-shirts com bandas de rock; 

– Vestido tipo robe transpassado; 

– Vestido tomara-que-caia com saia rodada; 

– Sandálias Anabela bem elevadas; 

– Cintos grossos étnicos ou franjados; 

– Bolsas de crochê ou com franjas com alças a tiracolo, Botas de camurça; 

– Cabelos a la Farah Fawcett quando nas Panteras para elas; para eles cabelos a la Bee Gees. 

 

Com todas estas informações, estamos lhe esperando para uma festa inesquecível. 

 

FESTA AZUL E BRANCO 

 

Em homenagem ao artista Roberto Carlos, haverá uma festa com suas cores favoritas. Aproveite a sugestão e 

prepare seu visual em azul e branco. Valem todos os estilos! 

 

BAILE DE GALA 

 

Cumprindo uma velha tradição náutica, o jantar de gala tem como ponto alto à apresentação do comandante. 

Para esta ocasião todos se vestem com requinte (ternos, vestidos longos) e durante o jantar será feito um brinde 

ao Comandante.  

 

BAILE DE CARNAVAL 

 

Um animado Baile de Carnaval espera por você. Vale trazer em sua mala algum adereço para compor seu 

figurino. Mascaras, colares floridos, fantasias, serão bem vindos. Vale também a criatividade e o improviso.   

 

Nos encontramos a bordo! 

Equipe Projeto Emoções em Alto Mar  

 


