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Coisas para fazer
num Transatlântico

1. Experimente a entrada emblemática de Nova Iorque de navio,
como os viajantes do inicio do século.

2. Brinde com uma ﬂute de champanhe no Veuve Clicquot Bar.
3. Desfrute do famoso chá da tarde servido pelos garçons de luva
branca e delicie-se com scones de frutos vermelhos quentinhos,
sanduíches e doces.

4. Deixe-se levar pelo ritmo do jazz no Chart Room enquanto
desfruta do seu cocktail favorito.

5. Mergulhe numa grande variedade de tratamentos corporais do
nosso Canyon Ranch Spa Club. Regressará radiante e absolut
mente relaxado.

6. Inscreva-se nas classes de canto e interpretação ministradas

por licenciados da Academia Real de Arte Dramático ou desfrute
dos Clássicos Britânicos representados pela RADA no teatro ou
nos corredores do navio.

7. Assista a convenções ou assinatura de livros de grandes autores.
8. Descubra o universo com um passeio pelo Cosmo no único
Planetário em Alto Mar.

9. Visite a espetacular Galeria de Arte, encontrará grandes obras
dos melhores artistas contemporâneos.

10. Prove uma requintada lubina chilena, enamore-se dos

delisiosos raviolis recheados com aceite de trufa negra nos nossos
restaurantes.

11. Assista a uma chuva de estrelas no deck exterior do navio com
um experto na Astronomia

12. Participe nas classes animadas de Esgrima com os seus amigos.

16. Conheça o Capitão do navio num Cocktail de Boas Vindas.
17. Inscreva-se numa classe de preparação de Martinis e
surpreenda os seus amigos em casa.

13. Saboreia um ménu de desgustação exótico com mais de uma

18. Desfrute de bailes de salão espetaculares no Queen Room.

14. Faça exercício no deck Promenade, somente em 3 voltas, irá

19. Conheça através de um tour auditivo a história de Cunard.

15. Encontre um presente perfeito a bordo na nossa galeria de lojas

20. Delicie-se com as grandes e exclusivas atuações de

dezena de pratos a escolha no restaurante Lotus.

percorrer uma milha! No Ginásio vai encontrar uma grande
variedade de máquinas para pôr-se em forma.
com grandes marcas.

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

Encontrará ilustrações em todo o navio.

dançarinos e cantores no Teatro Royal Court.

