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100 FACTOS - MSC MERAVIGLIA
O navio para todas as estações

Começou a contagem decrescente de 100 dias
3 Junho 2017, Le Havre, França

MSC MERAVIGLIA
CONTAGEM DECRESCENTE 100 DIAS – 100 FACTOS
SOBRE O NAVIO
1. Meraviglia significa 'Maravilha' em italiano
2. Todos os decks do navio têm nomes das maravilhas do mundo
3. Os viajantes terão acesso a 33,000 m 2 de espaços públicos em 15 decks públicos
4. O navio tem 3 portos de embarque: Genova, Barcelona e Marselha
5. O navio tem 315 m de comprimento
6. O navio tem uma capacidade máxima para acomodar 5,714 passageiros
7. O navio tem 65 m de altura
8. O navio tem uma arqueção bruta de 167,000 GRT
9. A velocidade máxima do navio é de 22.7 nós
10. Estão disponíveis um total de 32 elevadores a bordo (19 para passageiros)
11. Uma média de 1,540 membros da tripulação estão disponíveis para os viajantes a bordo

CARACTERÍSTICAS DE DESIGN
12. O navio será o 5ºnavio da frota da MSC Cruzeiros com uma escadaria Swarovski
13. O navio tem uma promenade ao estilo Mediterrânico com 96m com uma variadede de bares, restaurantes e lojas
14. A maior cúpula em LED no mar vai transmitir imagens para dar ambiente e entretenimento 24 horas por dia

CONSTRUÇÃO
15. O navio é composto por cerca de 35,000 toneladas de aço
16. Foram necessárias mais de 1,800 pessoas só para trabalhar o casco do navio
17. O interior do navio demora mais de 1 ano até ser concluído
18. Existem mais de 300,000 peças para o casco do navio
19. Para construir o navio foi necessário juntar 50 mega-blocos
20. Desde o corte do primeiro aço até à entrega final do navio, foram necessários 26 meses de construção
21. São feitos 2 testes de mar onde todas as partes dos diferentes sistemas, máquinas, motores e bombas são testados

ENTRETENIMENTO
22. Há 7 kids clubs diferentes incluindo um laboratório tecnológico e estúdio TV pela primeira vez num navio da MSC Cruzeiros
23. Está disponível um Baby Club criado em parceria com os especialistas em crianças da Chicco
24. Os jovens terão a sua própria área que servirá como cinema, sala de jogos, palco para actuações ao vivo e discoteca
25. Existem 2 kids' clubs desenvolvidos em colaboraçao com o Grupo LEGO com uma área total de 123 m2
26. O Cirque du Soleil criou 2 expectáculos exclusivamente para os passageiros da MSC Cruzeiros
27. Estarão disponíveis 12 actuações do Cirque du Soleil at Sea por semana
28. O Teatro Broadway tem capacidade para 985 passageiros, com entretenimento todas as noites
29. O navio disponibiliza 10 espaços diferentes para dançar
30. O Sports Bar tem uma pista de bowling em tamanho real com 2 pistas
31. O navio vai oferecer mais de 20 horas de entretenimento diário
32. A promenade vai receber três grandes desfiles todas as semanas
33. Mais de 24 músicos vão oferecer mais de 40 horas de música ao vivo por dia
34. A música ao vivo será interpretada por 11 nacionalidades diferentes, oferecendo um pouco de música vinda de
todo o mundo

35. 6 Bandas e 3 Artistas a Solo estarão entre as actuações de música ao vivo a bordo
36. Uma Emissora de TV e rádio inovadora, multi-funcional vai emitir jogos, quizzes e concursos de talento ao vivo por todo o navio
37. O navio tem disponível um campo de basquetebol interior que se transforma num espaço para festas à noite
38. O casino a bordo (Casino Imperiale) tem capacidade para 600 passageiros
39. O navio tem uma biblioteca com 35m2
40. O Teatro Broadway com 1,000 m2 é maior do que 2 campos e meio de basquetebol
41. O navio tem disponíveis 2 simuladores de F1 oferecendo aos passageiros corridas baseadas em pistas reais de F1
42. O navio terá uma Star Wars pod e um simulador de voo

PISCINAS E PARQUE AQUÁTICO
43. Os passageiros têm acesso a 4 piscinas, incluindo 1 interior com magrodome
44. Está disponível um total de 4,360 m2 de espaços de piscina a bordo
45. 9 banheiras de hidromassagem públicas pelo navio
46. O Parque Aquático Polar tem disponíveis 3 emocionantes escorregas aquáticos
47. A 'Ponte Himalaia' à volta do navio vai permitir aos passageiros subirem 82 m acima do nível do mar
48. O navio tem mais de 1,300 espreguiçadeiras para uso gratuito dos passageiros
49. O parque aquático tem disponível um escorrega de água de alta velocidade em forma de taça de champanhe
50. O navio dispõe do maior espaço à volta da piscina por passageiro em qualquer navio no mar
51. A piscina principal tem 22 espreguiçadeiras que 'tocam na água' o que significa que os passageiros podem
refrescar os pés na piscina enquanto saboreiam cocktails

RELAXAMENTO E BEM-ESTAR NO MAR
52. O MSC Aurea Spa dispõe de uma área total de 1,100 m2 oferecendo 19 massagens e 18 tratamentos de corpo diferentes
53. 26 tratamentos faciais diferentes estão disponíveis no MSC Aurea Spa
54. O MSC Aurea Spa dispõe de 22 salas de tratamentos
55. O cabeleireiro Jean Louis David oferece 23 tratamentos de cabelo diferentes incluindo tie&dye e terapia de volume
56. A área termal do MSC Aurea Spa tem 13 áreas diferentes, incluindo sala de relaxamento de sal, queda de água gelada,
sauna e banho de vapor sensorial escuro
57. Está disponível um ginásio totalmente equipado com 570 m2 oferecendo equipamentos inovadores da Technogym
58. O navio disponibiliza uma Pista de Power Walking para os passageiros que desejam manter a forma a bordo
59. O navio tem uma barbearia dedicada

ALOJAMENTO
60. O navio disponibiliza um total de 2,244 camarotes
61. 75% dos camarotes têm varanda
62. Os camarotes comunicantes para famílias podem ser unidos para acomodar até 10 passageiros
63. 8 suites duplex especiais oferecem uma varanda e banheira de hidromassagem privadas
64. 30 suites dispõem de varanda privada com banheira de hidromassagem
65. 55 camarotes especialmente criados para passageiros com mobilidade reduzida
66. O navio tem um centro médico com 400 m2 totalmente equipado

MSC YACHT CLUB
67. O MSC Yacht Club disponibiliza um serviço de mordomo 24 horas
68. O MSC Yacht Club tem disponível um restaurante privado com 130 lugares sentados
69. Os passageiros do MSC Yacht Club terão a possibilidade de escolher o horário de jantar, sem marcação prévia
70. Existem 2 MSC Yacht Club Royal Suites com varanda de canto e área para refeições ao ar livre

71. 2 MSC Yacht Club Wellness Deluxe Suites equipadas com equipamento especializado da Technogym Kinesis®
72. Os passageiros MSC Yacht Club têm acesso directo ao solário e piscina privados com 500 m2 no deck 19 do navio

GASTRONOMIA A BORDO
73. O navio oferece 12 espaços de refeições distintos, incluindo uma mistura de opções gastronómicas tradicionais e casuais
74. Estão disponíveis 20 bares e lounges no navio
75. Será servida comida fresca e autêntica 20 horas por dia
76. O navio dispõe do primeiro atelier de chocolate e creperia no mar pelo premiado pasteleiro chef Jean Philippe
Maury
77. O navio tem disponivel um Kaito Sushi bar descrito como o 'melhor sushi no mar' pelo Complete Guide to Cruising
& Cruise Ships da Berlitz
78. O novo restaurante Kaito Teppanyaki tem 4 grelhas de teppanyaki
79. O Ristorante Italiano & Eataly Market oferece aos passageiros 3 conceitos de gastronomia italiana servindo refeições frescas e autênticas
80. Os 2 restaurantes principais dispõem de uma área total de 1,338 m2
81. O Marketplace Buffet tem capacidade para acomodar 1,345 passageiros
82. O Marketplace Buffet dispõe de uma área total de 3,550 m2
83. O Marketplace Buffet tem disponivel uma área de produção de mozzarella onde os passageiros podem assistir
enquanto os chef's especializados criam o mais fresco queijo italiano
84. Um novo modelo de jantar flexível disponibilizando aos passageiros maior escolha de onde e quando podem jantar
85. O navio vai disponibilizar uma autêntica steakhouse Americana - The Butcher's Cut
86. O navio terá disponível o The Brass Anchor, um pub tradicional Inglês servindo cervejas, whisky e aperitivos
87. O The Horizon Bar servirá cocktails com magníficas vistas de mar

COMPRAS NO MAR
88. 300 marcas de topo estão disponíveis no mini-centro comercial a bordo
89. Mais de 250 produtos exclusivos MSC Cruzeiros estão disponíveis a bordo
90. Os passageiros terão a possibilidade de adquirir produtos das 300 marcas de topo a bordo, obtendo um desconto
médio de 15% nos preços

ITINERÁRIOS
91. O navio ficará a navegar a sua temporada inaugural pelo Mediterrâneo
92. Estará disponível uma oferta de mais de 40 excursões para um cruzeiro de 7 noites
93. O navio fará escala em 6 portos diferentes e em 4 países, num cruzeiro de 7 noites

NAVIO INTELIGENTE
94. Os passageiros poderão utilizar a pulseira NFC para abrir os camarotes, realizar pagamentos a bordo e para
reservar restaurantes e espectáculos
95. Os passageiros terão a possibilidade de localizar as crianças usando a app da MSC Cruzeiros graças aos
sinalizadores Bluetooth e à tecnologia funcional
96. Os passageiros poderão ainda embarcar e desembarcar do navio utilizando a sua pulseira juntamente com o seu Cruise Card
97. Os passageiros terão a possibilidade de vivenciar previamente as excursões através da tecnologia de Realidade
Virtual ("VR")

TECNOLOGIA VERDE
98. Sistemas especiais em cada um dos motores permitem ao navio economizar milhares de toneladas de combustível
por ano e reduzir as emissões de CO2
99. A maioria das 80,000 luzes a bordo são em LED o que significa um menor consumo de energia
100. Foi instalado um sistema especial de resíduos com compactadores para uma gestão eficaz dos resíduos

