
A Norwegian Cruise Line tem uma parceria com a Visto Central para fornecer aos nossos clientes informações completas e precisas sobre vistos de 

viagem. Alguns dos serviços de viagem de passageiros da Visto Central incluem kits de pedido de visto e assistência na obtenção de outros vistos, 

quando necessário. Visite a Central Global de Suporte para Vistos na página da Visto Central, para obter ajuda com pedidos de vistos. 

EUROPA – ACORDO DE SCHENGEN
O Acordo de Schengen (em vigor desde 26 de março de 1995) é um acordo entre vários estados membros da União Europeia (UE), para eliminar os 

controles de imigração para viagem dentro de seus territórios coletivos. Isso cria uma região “sem fronteiras”, conhecido como o Espaço Schengen, e muda 

os procedimentos para entrar, fazer conexões ou viajar em todos os Estados Schengen. Clique aqui para obter mais informações.

Brasileiros não precisam de visto para os países que a Norwegian visita na Europa. A exigência é passaporte com validade mínima de 6 meses após 

o desembarque. Não nos responsabilizamos por informações de hóspedes de outra nacionalidade. Em caso de dúvidas, entrar em contato com a 

embaixada mais próxima de algum país membro da UE, com a Visto Central, consulado ou com seu despachante de confiança.

ITINERÁRIOS NA ÁSIA, AUSTRÁLIA E CUBA
No caso de viagens na Ásia, Austrália  e Cuba é  necessário um visto específico para a entrada. Alguns devem ser obtidos antecipadamente; outros podem 

ser obtidos a bordo e os demais serão providenciados pela Norwegian Cruise Line.

Visite a Visto Central para obter ajuda referente à obtenção dos vistos exigidos.

Os vistos devem ser obtidos antes da partida, se o seu cruzeiro passar por qualquer um dos destinos listados abaixo.

• Austrália

• China 

• Cuba

• Emirados Árabes

Vistos para os países a seguir serão obtidos pela empresa de cruzeiros enquanto você estiver a bordo. Quaisquer taxas relacionadas para garantir os 

vistos serão cobradas na sua conta a bordo:

• Bahrein

• Benim

• Brunei

• Camboja

• Gambia

• Gana

Recomendamos, fortemente, a todos os roteiros de Ásia o Certificado Internacional de Vacina de Febre Amarela.

CANADÁ – ROTEIROS DE ALASCA, COSTA DO PACÍFICO, HAVAÍ, CANADÁ & NOVA INGLATERRA OU QUE PARTAM DE UMA 
CIDADE PORTUÁRIA NO CANADÁ, COMO VANCOUVER OU CIDADE DE QUEBEC.
É obrigatório o Visto de Turismo Americano e Canadense, para cruzeiros que passam por águas canadenses, que partam ou que +cheguem ao Canadá. A 
falta do Visto Canadense de Turismo e do Visto Americano de múltiplas entradas não permitirá o seu embarque.
ATENÇÃO: A permissão eletrônica ETA não é válida para cruzeiros.
Entre em contato com o consulado ou com o Visto Central para emissão do Visto e/ou mais dúvidas.

ESTADOS UNIDOS – CARIBE, BAHAMAS, BERMUDAS, HAVAÍ, CUBA
É obrigatório para embarque Visto Americano de Múltiplas Entradas.

AMÉRICA DO SUL 
Para os roteiros de Patagônia é obrigatório passaporte com válidade mínima de 6 meses. A ausência do passaporte impedirá o embarque.
Para os roteiros  que passam pelo Brasil, é possível embarcar com RG com data de emissão menor que 10 anos e em ótimo estado. Não é permitido 
embarque com a Carteira Nacional de Habilitação.

Os acordos internacionais mudam a todo momento. Sempre revise seus portos de escala. Caso possua visto e/ou documentação 
diferente dos Vistos de Turismo, entre em contato com a Visto Central , consulado ou despachante para ter certeza que sua 
documentação pemitirá seu embarque. Lembramos que a responsabilidade de toda documentação necessária é do hóspede.

• Indonésia

• Madagascar

• Moçambique

• Myanmar (Bismânia)

• Qatar

• Quênia

• São Tomé

• Tânzania

• Togo

• Vietnã

• Índia

• Japão

• Sri Lanka

REQUISITOS DE VISTO PARA VIAGEM


