ON BOARD EVENTOS dá início à temporada de
Cruzeiros de Entretenimento no Brasil

Estrelas ao Mar, Gusttavo Lima, Anitta, Vintage Culture, Alok, Glória
Groove, Dennis, Pedro Sampaio e Henrique & Juliano, entre muitos
outros, se apresentam a bordo dos navios luxuosos da Costa Cruzeiros

O Grande Réveillon On Board no transatlântico Costa Firenze acontece entre 26 de
dezembro e 2 de janeiro, com direito a assistir aos fogos da maior festa de Ano
Novo do Mundo ancorado na Praia de Copacabana, e mais de 20 atrações em 7
noites de música. Ingressos estão à venda a partir de 31 de maio em
reveillononboard.com.br
Completam a programação de 2022 o “Buteco em Alto Mar” de Gusttavo Lima e o
festival Rainbow On Board dedicado à diversidade!

Todos a bordo! O comandante deu o sinal, o navio apitou e a temporada de cruzeiros de luxo e
entretenimento chega para fazer história e aquecer o mercado de espetáculos e de turismo no Brasil.

Quando dezembro chegar, o público de diferentes vertentes da música terá uma sequência de
experiências únicas, criadas pela empresa On Board Eventos, para desfrutar grandes nomes do pop,
sertanejo, funk, pagode, eletrônico e axé ao lado de seus ídolos.
A renomada companhia italiana Costa Cruzeiros criou uma parceria inédita com a produtora brasileira
ON BOARD para uma sequência de cruzeiros de entretenimento pelo litoral brasileiro, recheados de
atrações, que culmina com o maior festival de réveillon que já navegou em nossos mares. Os cruzeiros
começam e terminam no porto de Santos e passarão pelo litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Réveillon On Board 2023

Grande estrela da temporada, o Réveillon On Board 2023 acontecerá entre os dias 26 de Dezembro
e 2 de Janeiro e irá proporcionar ao público o melhor das maiores festas espalhadas pelo Brasil em um
só lugar. A bordo do navio italiano Costa Firenze, ambientado com inspiração na cidade de Florença e
serviço 5 estrelas “all inclusive”, os passageiros curtirão um lineup inimaginável, com 20 atrações que se
apresentarão em 3 palcos por 7 noites.
Anitta abrirá os trabalhos com seu repertório de sucesso mundial, enquanto grandes DJs do país, como
Vintage Culture, Alok, Dennis, e Pedro Sampaio irão se dividir no comando das pistas. Sucessos não
faltarão para os amantes de sertanejo, forró e pagode: Henrique & Juliano, Nattan, Matheus
Fernandes, Menos é Mais e DDP Diretoria já estão confirmados, entre outros nomes a serem
anunciados.
“Seguramente podemos dizer que este será o mais icônico cruzeiro que estará ancorado na Praia de
Copacabana na virada do ano, a maior festa de Réveillon do mundo. Não sabemos de outra operação
desse porte no entretenimento a bordo, seja no Brasil e em outros circuitos internacionais” diz Renan
Coutinho, CEO da Feeling Eventos e sócio da On Board, que opera, a partir de 2022, um calendário de
shows e festivais em alto mar.
Ingressos para o Réveillon On Board 2023 estão à venda a partir de 31 de maio em
reveillononboard.com.br ou no site da Ingresse - http://www.ingresse.com, canal de venda oficial do
projeto.

O fenômeno “Buteco”, de Gusttavo Lima, finalmente em Alto Mar

O “embaixador” Gusttavo Lima realizará, pela primeira vez, seu projeto Buteco sobre as águas! Com
cabines praticamente esgotadas, o festival Buteco em Alto Mar será recheado de atrações convidadas a
serem anunciadas. O cruzeiro de 4 noites que ocorrerá entre os dias 16 e 20 de dezembro será a bordo
do navio Costa Firenze, o maior navio da Costa Cruzeiros que já aportou em nosso litoral.
Fenômeno de popularidade, sempre com edições esgotadas e público fiel, o Buteco na versão de
cruzeiro aquecerá o público antes das festas de final de ano.
Ainda existem poucos lugares disponíveis para o Buteco em cruzeiro.butecooficial.com.br/cabines/

Dedicado à diversidade, o cruzeiro Rainbow On Board abre a temporada
em Dezembro

Os “jogos marítimos” começam em busca do arco-íris! Entre os dias 9 e 12 de Dezembro, a
comunidade LGBTQIA+ terá um festival marítimo para chamar de seu. O Rainbow On Board embarcará
uma tripulação de respeito, formada por Ludmilla, Glória Groove, Lexa, Dennis, Grag Queen e
Duda Beat, entre outras surpresas que irão brotar neste bailão da diversidade e de horizontes infinitos.

Durante três dias de muita festa, o navio Costa Favolosa será a casa da alegria, uma “ilha” flutuante
onde preconceito não vai ter vez e a liberdade vai assumir seu real significado.

Costa Firenze e Costa Favolosa: dois navios de luxo, arte e fantasia
Costa Firenze - Réveillon On Board 2023 / Buteco em Alto Mar de Gusttavo Lima

O Costa Firenze é o mais novo navio da Costa Cruzeiros a navegar pela costa brasileira. Sua
arquitetura é inspirada na cidade italiana de Florença e oferece acomodação 5 estrelas, conforto e
elegância, além de entretenimento, lazer e bem-estar para todas as idades!
O transatlântico possui 969 cabines com varanda, 4 piscinas, 13 restaurantes e 7 bares, e é no momento
a estrela da empresa italiana, com enorme teatro, lounges, cassino, SPA, salões de dança e jogos, entre
muitas outras mordomias.
O passageiro poderá provar pratos assinados por chefs de renome mundial em um verdadeiro tour
gastronômico internacional, além de uma seleção incrível dos melhores vinhos italianos.
A viagem vai ter a atmosfera da cidade da arte por excelência, Florença: grandes obras de arte são
exibidas em todo o navio, enquanto os ambientes ao ar livre, com suas piscinas, espreguiçadeiras e
guarda-sóis fazem o passageiro se sentir na própria Riviera italiana.

Costa Favolosa - Rainbow On Board

Uma viagem dentro de uma viagem, essa é a proposta do navio que foi especialmente escolhido para o
público do festival Rainbow On Board. Os passageiros irão se sentir dentro de um conto de fadas, em
um parque temático sobre as ondas!
Com cerca de 500 cabines com varanda, 12 bares, 6 restaurantes, 4 piscinas, SPA, teatro, cassino e
salões de beleza, o Costa Favolosa tem lounges ambientados e cada um de seus decks é dedicado a
uma obra-prima de renome mundial, como palácios grandiosos, museus opulentos e lendas
encantadoras. A bordo, a magia da arte permeia o clima!
Os tesouros do Costa Favolosa estão espalhados por todo o navio, são 400 obras originais e mais de
6.000 reproduções dedicadas a obras icônicas como a Sala dos Espelhos do Palácio de Versalhes e o
Palácio Imperial na Cidade Proibida de Pequim. Estes lugares fantásticos ganham vida na decoração, com
materiais de primeira linha, do mármore e granito a cristais Swarovski.
O sonho começa com o salão cintilante com elevadores de vidro, inspirado na Sala dos Espelhos do
Palácio de Versalhes, e continua com as piscinas ao ar livre, os restaurantes e SPA, para culminar nas
cabines e suítes dignas de cinema.

ON BOARD EVENTOS

A On Board Eventos foi fundada com o objetivo de promover o mercado de eventos temáticos em alto
mar no Brasil e no mundo, contando com um time de profissionais especializados no mercado de
entretenimento em eventos e em navios de cruzeiro.
A empresa tem parceria exclusiva com a gigante Costa Cruzeiros para a realização de eventos e shows
em seus navios luxuosos e modernos, proporcionando momentos e experiências únicas para seus
passageiros.
Unindo pessoas, paixões, sonhos e transformando a experiência de navegar ao realizar os maiores
cruzeiros temáticos do mundo, a On Board tem a solução perfeita para pessoas que idealizam e sonham
se divertir perto de seus artistas favoritos em um cruzeiro com um navio único e diferenciado.
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