
 Entre em contato com seu agente de viagens ou ligue (11) 3090-7200

Acesse www.royalcaribbean.com.br 

ROYAL CARIBBEAN CUIDARÁ DO SEU VISTO PARA CUBA  
No terminal de embarque do seu cruzeiro será adicionado a sua conta de bordo, 
o valor de USD 75,00 por pessoa.

Não será necessário o visto de Cuba neste caso, pois é exigido apenas para 
hóspedes que irão desembarcar. No terminal de embarque marque a opção
de não aceito ao processo efetivado pela Royal Caribbean (visa facilitation).
Nenhuma cobrança será adicionado a sua conta.

Tenha certeza de efetivar este processo antes do seu cruzeiro e estar apto 
ao desembarque em Cuba. Quando chegar ao terminal de embarque, marque
a opção que se encaixa no tipo de documentação providenciada antecipada-
mente e o não aceite ao processo efetivado pela Royal Caribbean (visa 
facilitation).  Nenhuma cobrança será adicionada a sua conta.

CASO PREFIRA TIRAR O VISTO CUBANO POR OUTROS MEIOS  

VOCÊ PRETENDE FICAR A BORDO DURANTE A VISITA DO NAVIO EM CUBA?O QUE VOCÊ VAI PRECISAR

 V IAJANDO
PARA CUBA

PASSAPORTE

CERTIFICADO DE VIAGEM
 

Baixe o certificado para preenchimento 
e impressão http://bit.ly/2RG2xyG

V ISTO CUBANO

VISTO CUBANO PARA VIAJANTES BRASILE IROS

PRECISA DE MAIS INFORMAÇÕES?

GUIA DE DOCUMENTOS

https://www.aeonbr.com.br/

Consulte o parceiro exclusivo da R11 Travel para efetivar estes serviços

11 3262-1156

contato@aeonbr.com

 

      
PRECISA DE AJUDA COM A EMISSÃO DE VISTOS OU 
DOCUMENTOS PARA SEU CRUZEIRO?

X2

Os menores de idade (18 anos) devem ter todos os 

necessário com os órgãos responsáveis.

 

documentos antes do seu embarque. Verifique a
necessidade de autorizações de menores desacom-
panhados de seus pais, ou qualquer outro documento 

FAMILIARES, ATENÇÃO!

Você precisará ter um passaporte 
válido com no mínimo 6 meses após o 
termino do seu cruzeiro pra Cuba.

Este será exigido para o desembarque 
e visita a Cuba. 

Você precisará levar duas cópias 
impressas do certificado de viagem 
(Travel Certification) e mantê-las 
durante a sua estadia a bordo.

D I ST R I B U I D O R A  E X C L U S I VA


