
Construído nos estaleiros Fincantieri de Monfalcone, 
Itália, foi batizado pela Rainha Isabel II em 

Southampton em outubro de 2010.

O interior do navio é uma homenagem ao original RMS Queen 
Elizabeth, com um desenho inspirado na arte deco. Junto com as 

emocionantes opções de entretenimento do navio e o calor e 
amabilidade da tripulação, o Queen Elizabeth é um dos favoritos 

dos passageiros de todo o mundo.

Dados importantes.

Comprimento 294 metros

Toneladas 90,900 tonelaje bruto 

Altura 56.6 metros sobre a água 

Largura 32.3 metros 

Capacidade 2,081 passageiros 

Tripulação 980 

Calado 8 metros 

Velocidade máxima 23.7 nós ou 44km/h 



Características del Queen Elizabeth.
O navio tem um total de 1.045 cabines, incluindo nove cabines 
individuais e 738 cabines com varanda privativa. Existem nove 
tipos diferentes de acomodação, com Grand Suites oferecendo até 
1.500 pés quadrados de espaço.

As seis grandes suites do navio receberam o nome dos Comodoros 
da Cunard, que foram nomeados cavaleiros pelos seus serviços ao 
rei e ao país.
Os hóspedes que embarcarem serão recebidos pelo 
impressionante Grand Lobby de altura tripla, exibindo um painel de 
marchetaria de David Linley.

O navio tem uma das maiores pistas de dança do mundo, na sala 
Queens.

O Queen Elizabeth tem uma biblioteca de dois andares com teto de 
vidro e cerca de 6.000 livros. O Royal Court Theatre de três andares 
acomoda 800 pessoas e oferece camarotes privativos. No exterior, 
os hóspedes podem desfrutar do deck de jogos com quadras de 
paddle, croquet e petanca.
A bordo do Queen Elizabeth, os hóspedes podem visitar alguns dos 
lugares mais bonitos e remotos do mundo. Entre eles estão alguns 
dos destinos mais icónicos do mundo, como o Porto de Sidney, 
Fjordland na Nova Zelândia e as geleiras do Alasca.

Restaurante Queens Grill

Gastronomia a bordo do Queen Elizabeth.
Há 10 restaurantes e cafés no Queen Elizabeth. 
Seja no restaurante Britannia, no Britannia Club, no Princess Grill ou 
no Queens Grill, encontrará uma variedade de pratos saborosos 
para escolher. Os nossos pratos são muito bem-apresentados e 
temos uma exigente seleção de vinhos. 
Encontrará deliciosas dietas alternativas e pratos vegetarianos, e os 
nossos chefs podem atender a necessidades dietéticas especiais 
com aviso prévio. 

No restaurante Britannia, de dois andares, a grandeza e a ocasião  
encontram um serviço excecional. O pequeno-almoço e o almoço são  
sempre especiais aqui, com serviço de mesa atencioso. Na hora do 
jantar, pode chegar com elegância pela grande escadaria. O restaurante 
Britannia Club apresenta elegância atemporal com um ambiente 
intimista de clube gastronómico. 
O sofisticado e intimista restaurante Princess Grill serve uma 
excelente cozinha. Para combinar as opções gastronómicas dos 
hóspedes, o nosso sommelier terá o prazer em fazer recomendações 
de especialistas da renomada carta de vinhos da Cunard. 
Os hóspedes das nossas suites Queens Grill têm uma mesa reservada 
no restaurante Queens Grill. Aqui será recebido com uma receção  
calorosa antes de se sentar para desfrutar da mais requintada 
experiência gastronómica no mar. Os melhores ingredientes, 
preparados pelos  melhores chefs, fazem de cada refeição um 
acontecimento culinário, tudo servido com o nosso exemplar serviço 
White Star. 

Todos os hóspedes têm a opção de experimentar uma das opções 
gastronómicas alternativas excecionais da Cunard. Steakhouse at The 
Verandah" celebra o melhor da terra e do mar, usando ingredientes 
premium provenientes de ambos os lados do Atlântico. Selecionados 
por sua proveniência, os bifes são da mais alta qualidade, incluindo o 
suave e amanteigado wagyu e carne saborosa. Black Angus, cozido à 
perfeição. 
Outras opções gastronómicas são: 

◆ Cafe Carinthia, que oferece bolos bebidas ligeiras durante todo o 
dia junto com café de barista.

◆ The Golden Lion, que serve almoços e jantares nas
tradicionais de   gastro pub britânico.

◆ O restaurante Lido, de ambiente informal, oferece buffet de 
pequeno-almoço, almoço e jantar. À noite, há também jantar no 
restaurante Lido, uma experiência gastronómica íntima que oferece 
uma nova seleção de pratos inspirados nos favoritos britânicos e 
europeus, executados com o toque exclusivo da Cunard. Aplica-se 
um custo adicional. Lido Grill para refeições casuais ao ar livre.The Golden Lion



Mareel Wellness & Beauty.
Inspirada no oceano e combinando beleza natural e luxo atemporal, a  
Cunard lançou o seu próprio conceito de spa holístico, Mareel, 
cocriado  pela Cunard e o pioneiro do bem-estar Canyon Ranch. 

A palavra "Mareel" vem do nórdico antigo e significa "fosforescência  
oceânica". Esta descrição da luz cintilante do mar captura 
perfeitamente a beleza inspirada no oceano e as experiências  
de bem-estar que deixarão os hóspedes radiantes por dentro. 

Mareel oferece um espaço luxuoso decorado em tons de azul, verde 
e coral pálido, criando um santuário de calma onde os hóspedes 
podem absorver o poder transformador dos oceanos. 

Serviços oferecidos pela Mareel a bordo do Queen Elizabeth: 

◆ Um grande ginásio com janelas do chão ao teto que oferecem vistas 
do horizonte.

Bares e lounges.
O Royal Court Theatre do Queen Elizabeth é o cenário para shows 
musicais ou de comédia do West-End. Os convidados que assistirem a 
apresentações no Royal Court podem aprimorar a sua experiência 
reservando um camarote privativo com acesso a um lounge exclusivo, 
onde os rececionistas servem champanhe e petit fours. 

O Queen Elizabeth Casino oferece uma variedade de jogos de mesa  e 
slot-machines, e as famosas noites de gala da Cunard são realizadas 
no cenário suntuoso e espetacular do Queens Room, com a sua pista  
de dança suspensa.

O Yacht Club é a discoteca do Queen Elizabeth, onde os  
hóspedes podem dançar a noite toda, enquanto as noites  
de quiz e karaoke no Golden Lion sempre atraem uma multidão 
animada e casual. 

Cunard InsightsTM.
O programa de enriquecimento Cunard InsightsTM oferece aos 
hóspedes acesso a palestras, seminários e discussões de renomados 
historiadores, exploradores, diplomatas, políticos, cientistas e outros 
especialistas notáveis. 

Os programas Cunard InsightsTM se esforçam para "Envolver, Iluminar 
e Entreter" em todas as viagens. 

Pisicina de talasoterapia

Dados curiosos.
◆ O Queen Elizabeth tem12 pontes para convidados e 

eleva-se uns 56 metros sobre a linha de  água, quase a 
altura de um edifício de 21 andares.

◆ O Queen Elizabeth oferece conectividade Wi-Fi e 
GSM em todas as cabines e zonas públicas chave para 
que os hóspedes possam manter-se em contato com 
amigos e entes queridos durante as suas viagens.

◆ O navio tem três âncoras, duas em uso e uma de 
reposição.

◆ O navio está propulsionado por seis motores diesel. A 
propulsão é feita através de duas cápsulas azimutais e  
três hélices de popa.

◆ Cada dia consomem-se 327 garrafas de champanhe, 
297   de vinho tinto e 327 de vinho branco.

◆ Cada dia consomem-se 287 litros de sumos. Por outro 
lado, a cada ano consomem-se quase 5.870 kg de 
salmão fumado, 15.817 kg de cereais de pequeno-
almoço e 54.947 kg de ovos mexidos.

◆ Quase encheriam uma piscina olímpica: utilizam-se 
mais de 2.615 bolsas de chá por dia. Além disso, a cada 
ano consomem-se 26.789 kg de café.

◆ Uma grande piscina de talassoterapia.

◆ Uma suite de bem-estar para rituais de banho de algas.

◆ Uma sala de meditação com camas de ressonância acústica.

◆ Novas instalações de sonoterapia em todas as salas de tratamento.

◆ Um ginásio multifuncional reconfigurado e um estúdio.

Yacht Club




