
 

 

NAVIGATOR OF THE SEAS 

 

Na próxima segunda-feira, dia 15 de Abril, visita Ponta Delgada o navio de cruzeiros Navigator 

of the Seas, da Royal Caribbean Cruises International. Este navio encontra-se em viagem 

transatlântica entre New Orleans e Civitavecchia, incluindo o seu roteiro, para além da referida 

cidade açoriana, paragens em Toulon e Livorno. Com cerca de 2900 passageiros e 1200 

tripulantes a bordo, o navio é aguardado pelas 08:00 horas, resumindo o seu percurso por volta 

das 18:00 horas. 

 

Inaugurado em Novembro de 2002, foi construído na Finlândia pelos estaleiros então 

designados Kvaerner Masa-Yards, em Turku. Mede 311 metros de comprimento, 47 metros de 

boca, 8,8 metros de calado, possui 138,279 mil toneladas de arqueação bruta e tem capacidade 

normal para 3114 hóspedes e 1176 tripulantes. O navio disponibiliza 14 decks para passageiros, 

com um total de 1557 cabines, das quais 939 têm vista para o exterior e 618 são interiores. 



O Navigator of the Seas foi o quarto de uma série 

de cinco navios idênticos da afamada classe 

Voyager, depois do Voyager of the Seas, Explorer 

of the Seas, Adventure of the Seas e antes do 

Mariner of the Seas. O sucesso foi assinalável ao 

ponto de todos eles integrarem sistematicamente o 

topo das preferências do público americano em 

cruzeiros generalistas. Note-se o facto que os dois 

últimos navios dessa classe possuírem uma 

configuração de varandas diferente dos três 

primeiros, mais moderna e esteticamente mais 

apelativa. 

Nesta cidade-flutuante podemos encontrar um 

pouco de tudo, desde elegantes lojas a uma imensa 

avenida interior, Royal Promenade, o tradicional 

pub inglês Two Poets Pub, geladarias, o 

imenso teatro Metropolis Showlounge, 

pizzarias, bares e restaurantes diversos. Neste 

último caso, realce para o majestoso 

restaurante principal, que ocupa 3 pisos na 

zona da popa do navio, bem como os 

temáticos Portofino e Johnny Rockets. O 

Windjammer Café é uma zona popular, quer 

para pequenos-almoços, quer para refeições 

diárias na modalidade de buffet. 

É bem notória a grande dose de entretenimento proporcionado aos passageiros, apanágio da 

Royal Caribbean Cruise Line. Há quem ajuíze que viajar num é conhecer os restantes. Embora 

muitos aspectos sejam idênticos, cada um tem a suas particularidades, seja nas cores dos 

elementos decorativos, na disposição do Royal Promenade, etc. O Navigator of the Seas é dos 

navios favoritos dos turistas portugueses que o elegem para realizarem cruzeiros na zona do 

mediterrâneo oriental. 

Destaque para o imenso espaço dedicado aos 

mais novos, com centros de actividades de 

acordo com as idades, bares próprios e até 

discoteca para os teenagers mais crescidos, 

sem esquecer o Challenger’s Arcade, local 

onde se encontram os mais variados vídeo 

jogos. 

Habituais visitantes do nosso arquipélago, 

assinale-se que o grupo Royal Caribbean tem 

vindo a manter uma regular assiduidade nas 

suas escalas nos Açores, tornando a nossa 



Região num importante ponto de visita das suas rotas transatlânticas.  

 

André Velho Cabral  

Portos dos Açores, SA 


