
 

 

EMERALD PRINCESS 

 

 Na próxima quarta-feira, dia 2 de Maio, regressa a Ponta Delgada o sexto navio da 

famosa Grand Class, mais precisamente o Emerald Princess, da Princess Cruises, operadora do 

grupo Carnival Corporation. O vistoso navio de cruzeiros americano encontra-se em viagem 

transatlântica entre Ft. Lauderdale e Copenhaga, incluindo o seu roteiro paragens em Ponta 

Delgada, Cork, Falmouth, Le Havre, Dover, Roterdão e Oslo, perfazendo um total de 16 dias. 

Com 2999 passageiros a bordo, maioria dos quais de nacionalidade norte-americana, é 

aguardado pelas 11 horas e prevê-se que cá permaneça até às 18 horas. 

Inaugurado em Maio de 2007, foi construído na Itália pelos estaleiros Fincantieri, em 

Monfalcone. Mede 290 metros de comprimento, 36 metros de largura, 8 metros de calado, 

desloca 113,5 mil toneladas de arqueação bruta e tem capacidade máxima para 3782 turistas e 



1223 tripulantes. O navio comporta 15 decks para 

passageiros, com um total de 1557 cabines, das quais 

1105 são exteriores e 452 interiores. 

No que às comodidades concerne, podemos afirmar 

que estamos na presença de um navio requintado, 

com uma ambiência selecta e muito agradável. 

Começamos por destacar que os restaurantes 

principais do navio são o Botticelli, Michelangelo e 

Da Vinci, sendo que o primeiro mantém um certo formalismo e 

rigor ao nível dos horários das refeições, o que já não acontece 

nos outros dois uma vez são mais informais e possibilitam o 

“Anytime Dining”. Entre as variadas opções de restauração a 

bordo, destacamos ainda o Horizon Court e os temáticos Crown 

Grill e o muito apreciado italiano Sabatini’s Trattoria. 

As áreas públicas a bordo do Emerald Princess são muitas e 

variadas, das quais salientamos o casino Gatsby, o Explorers 

Lounge, Club Fusion, a discoteca Skywalkers e sala de 

observação, o Wheelhouse Bar, 

o Calypso Cove e o Crooners 

Bar. O navio também dispõe de 

um magnífico átrio/praça, o Crown Plaza, com um café e música 

ao vivo, onde se desfruta um ambiente agradável. 

Uma das zonas mais apreciadas no navio é o The Sanctuary, um 

espaço relaxante somente para adultos. Igual destaque para as 

suas cinco piscinas, incluindo uma piscina de natação contra-

corrente e seis jacuzzis. O navio dispõe ainda de um campo de 

mini-golfe com nove 

buracos, simulador de golfe digital e uma magnífica 

sala de espectáculos, o Princess Theatre. 

O Emerald Princess oferece ainda outras valência 

interessantes, como é o caso da capela (Hearts & 

Minds), para casamentos presididos pelo capitão do 

navio, um centro de conferências, uma galeria de lojas 

duty-free e uma galeria de arte.  

Assinala-se que este navio vai estabelecer novo recorde de autocarros reservados para excursões 

à ilha de São Miguel. Depois do Grand Princess ter atingido o recorde com 28, esta quarta-feira 

será a vez do Emerald Princess estabelecer um novo máximo, com 30 veículos. 
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