
20 Coisas para fazer
num Transatlântico



1. Experimente a
emblemática entrada em Nova

Iorque de navio, como os viajantes 
dos princípios do século passado.

2. Brinde com um copo de
borbulhante champagne no

Laurent Perrier Champagne Bar.

3. Desfrute do famoso chá da tarde
servido por camareiros de luvas

brancas e deleite-se com deliciosos
bolos de frutos vermelhos recém

feitos, sandwiches e doces.

4. Deixe-se levar ao ritmo do jazz
na Chart Room enquanto toma o 

seu coquetel favorito.

5. Mergulhe-se numa grande
variedade de tratamentos

corporais do nosso Canyon
Ranch Spa Club. Regressará

radiante e absolutamente relaxado.



6. Tenha aulas de canto e
interpretação dadas por

licenciados da Real Academia de
Arte Dramática ou desfrute dos

Clássicos Britânicos representados
pela RADA no teatro ou nos

corredores do navio.

7. Assista a convenções ou a
autógrafos de livros de grandes

autores.

8. Descubra o Universo com um
passeio pelo cosmos no primeiro

Planetário em Mar Alto.

9. Visite a espectacular Galeria
de Arte, encontrará grandes obras

dos melhores artistas
contemporâneos.

10. Prove um requintado robalo
chileno, enamore-se dos

deliciosos raviolis cheios com
azeite de trufa preta nos nossos

restaurantes.



11. Assista a uma chuva de estrelas na 
ponte  do navio com um especialista 

em Astronomia.

12. Participe em animadas aulas de
Esgrima com os seus amigos.

13. Saboreie um exótico menu
degustação de mais de uma dezena

de pratos.

14. Medite ou faça exercício na
ponte Promenade, e somente em 3

voltas, percorrerá uma milha! No
Ginásio encontrará grande variedade
de máquinas para pôr-se em forma.

15. Encontre a prenda perfeita a
bordo na nossa galeria de lojas

com grandes marcas.



16. Conheça o Capitão do navio no
Coquetel de Receção.

17. Tenha uma aula de preparação
de Martinis e surpreenda os seus

amigos em casa.

18. Desfrute de espetaculares
bailes de salão no Queens

Room. Tango, salsa, etc para
amenizar uma grande noite de 

Gala.

19. Conheça, através de um tour
Auditivo, a história da Cunard.
Encontrará painéis ao longo de

todo o navio.

20. Deleite-se com grandes e
exclusivas atuações de

bailarinos e cantores no Teatro
Royal Court.


