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25 A 28 NOVEMBRO 2017 / MSC PREZIOSA

O EVENTO A BORDO ESTÁ DE VOLTA!

Viaje no luxuoso navio ecológico MSC Preziosa 

e traga sua família para desfrutar deste 

espetacular transatlântico enquanto você se 

atualiza nas sessões científicas com os mais 

renomados professores da especialidade.

O design clássico e a fabricação primorosa deste 

navio oferecem detalhes espetaculares como 

deslumbrantes escadas adornadas com cristais 

Swarovski e uma piscina com uma mágica borda 

“infinita”.  

O MSC Aurea SPA com tratamentos estéticos 

e relaxantes eliminam todas as tensões após 

assistir as palestras. E o luxo exclusivo do MSC 

Yacht Club, com instalações especiais e espaços 

privativos, oferece acesso privilegiado ao lazer 

de primeira classe a bordo, incluindo um cassino 

completo e teatro estilo Broadway.

De jogos e diversões incríveis do parque 

aquático infantil Doremi Castle, ao Vertigo, um 

dos mais extensos tobogãs dos mares o navio 

conta com todas as instalações para crianças e 

adolescentes. 

Tudo isso e muito mais para você aproveitar 

sua viagem no seu próprio ritmo mesclando 

atualização científica com diversão, no navio 

MSC Preziosa, vivendo cada momento ao máximo.
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EXPERIÊNCIAS EXCLUSIVAS  “A BORDO DO EVENTO”

Cabine dupla Yacht Clube - 1a Classe Cabine dupla com varanda E. Fantástica

Experiência  Yacht Club - 1a Classe

Jantar no horário escolhido no restaurante exclusivo Yacht Club, 
respeitando o horário de funcionamento.

Bebidas inclusas no almoço e jantar no restaurante exclusivo Yacht 
Club.

Bebidas inclusas nas áreas Yacht Club e no frigobar da sua cabine.

Suítes luxuosas com colchões ergonómicos, enxoval de fino linho, 
menu de travesseiros, banheiro com mármore, tv de plasma, frigobar 
e videogame.

Acesso direto e privativo ao Aurea Spa.

Área exclusiva para check-in e checkout prioritários.

Acesso à piscina e lounges exclusivos: “The One Sun Deck” e Top Sail 
Lounge”.

Concierge exclusivo e serviço de mordomo 24 horas.

Experiência FANTÁSTICA

Cabines externas com varanda.

Serviço de quarto 24 horas (consumo pago a parte, serviço gratuito)

Café da manhã na cabine (consumo e serviço gratuito).

Serviço de buffet aberto 20 horas ao dia.

Atividades recreativas para crianças: aprenda idiomas brincando e 
participe de aulas de culinária doremi chef com o nosso staff de 
bordo.

Prioridade na confirmação do turno de jantar escolhido (confirma-
ção no momento do embarque). 

CABINES

TIPO YACHT CLUB - 1a Classe FANTÁSTICA

Cabine DUPLA R$ 6.000,00 R$ 5.000,00

Cabine TRIPLA R$ 9.000,00 * R$ 6.000,00 **

Cabine QUÁDRUPLA - R$ 7.000,00 **

INSCRIÇÕES

MÉDICOS RESIDENTES OUTROS PROFISSIONAIS

R$ 1.200,00 R$ 600,00 R$ 600,00

FORMA DE PAGAMENTO

R$ 1.200,00 de entrada via cartão de crédito/débito  + 6 parcelas do valor restante 
via boleto bancário registrado.

VALORES E FORMA DE PAGAMENTO

- Preços válidos até o dia 30/04/2017
- Taxa de embarque e serviços não inclusa (R$ 450,00 por vida).
- * Cabine Tripla Yacht Clube: menores de 12 anos incompletos até a data de embarque, desconto 
de R$ 500,00 por vida. 
- ** Cabine Tripla e Quádrupla: menores de 12 anos incompletos até a data de embarque, desconto 
de R$ 400,00 por vida.

PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA PRELIMINAR

ITINERÁRIO     Santos  >  Balneário Camboriú  > Porto Belo  >  Santos

REPRODUÇÃO ASSISTIDA PARA O GINECOLOGISTA

O ginecologista e a paciente não infértil

>  Adiamento da maternidade: decisão da paciente? Orientação médica?
>  Preservação de oócitos: o ginecologista deve estar atento às doenças benignas
>  Oncofertilidade
>  Como avaliar o potencial reprodutivo?

O ginecologista e a paciente infértil

>  O que, como e quando pesquisar? 
>  É possível aumentar as chances de gestação natural?
>  Há espaço para o uso de Citrato de Clomifeno?
>  SOP e infertilidade: como conduzir no consultório?

Genética e reprodução: o que devemos saber

>  Estudo genético pré-concepcional 
>  Manejo do aborto genético
>  Estudo genético pré-natal não invasivo (NIPT)

O ginecologista e a Fertilização In Vitro (FIV)

>  Todo casal infértil tem indicação de FIV?
>  Indicações de FIV.  Além da infertilidade
>  Limites éticos da reprodução assistida


