
 

ARCADIA 

 
Amanhã, dia 17 de Novembro, o navio de cruzeiros Arcadia, da conhecida operadora 

P&O Cruises, realiza a segunda escala prevista para este ano em Ponta Delgada. A 

mesma integra-se no final de um cruzeiro de 24 dias às Caraíbas, durante os quais os 

passageiros tiveram a oportunidade de visitar emblemáticas ilhas daquela região como 

Antigua & Barbuda, St. Maarten, St. Kitts, St. Lucia ou Barbados. Com 1951 

passageiros a bordo, maioria dos quais britânicos, prevê-se a chegada às Portas do Mar 

pelas 12.15 horas e estima-se que cá permaneça até às 18.30, altura em que retomará a 

viagem com destino a Southampton. 

Inaugurado em Abril de 2005, foi construído nos estaleiros italianos de Fincantieri, em 

Veneza. Destacamos os seus 285 metros de comprimento, 32 metros de largura, 8 

metros de calado, desloca 82,972 toneladas de arqueação bruta e tem capacidade para 

um máximo de 1996 hóspedes com 886 tripulantes. Possui ainda 10 decks para 



passageiros com um total de 1032 cabines, 690 das quais são exteriores (com varanda 

privada ou janela) e 342 não têm qualquer vista para o exterior.  

O Arcadia, navio da aclamada classe Vista, 

tem granjeado uma excelente reputação 

junto do mercado britânico, sendo um dos 

barcos favoritos dos ingleses apesar de se 

destinar apenas a adultos. A bordo deste 

elegante navio podemos encontrar as 

comodidades habituais da categorizada frota, 

que não descura os requintes tão ao gosto do 

mercado britânico. Salientamos o magnífico 

átrio que abrange 3 pisos, 14 bares 

temáticos, os restaurantes Meridian (o principal e de dois pisos), o buffet The Belverde, 

o Neptune Grill, o Caffe Vivo e o inevitável Arcadian Rhodes, restaurante do famoso 

Chef Gary Rhodes.  

Duas piscinas, Aquarius e Neptune, uma 

das quais com cobertura para tipos de 

climas mais frios, 5 jacuzzis, o teatro 

The Palladium, o cabaret The Globe, o 

casino Monte Carlo ou a discoteca 

Electra, bem como o SPA e a fabulosa 

colecção de obras de arte que formam 

um conjunto de opções ao encontro dos 

mais variados interesses. Para os 

interessados em compras, a zona 

Picadilly Shops será motivo para assíduas visitas. 

Sediado em Southampton durante a Primavera, 

Verão e Outono, opera no Inverno nas Caraíbas, 

sendo o quarto paquete da P&O a ostentar o nome 

relacionado com a área que faz parte do Peloponeso, 

Grécia, na península sul do Corinto de Isthmus.  

A título de curiosidade, refira-se ainda que ao 

Arcadia cabem as honras de inaugurar e encerrar a 

temporada de cruzeiros nos Açores de 2012, isto 

porque vai realizar a primeira escala do ano a 5 de 

Janeiro e a última a 14 de Dezembro. 
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