
 

NOORDAM 
 

 
 
Na senda dos navios de referência que visitam as Portas do Mar, amanhã, dia 9 de Maio, 

está prevista a escala do navio de cruzeiros Noordam, da operadora Holland America 

Line. Com perto de 1900 passageiros a bordo, a maioria dos quais norte-americanos, o 

elegante paquete holandês encontra-se em viagem transatlântica entre Ft. Lauderdale e 

Civitavecchia, na Itália. Além da cidade açoriana, o roteiro inclui visitas a Lisboa, 

Cádiz, Málaga, Cartagena e Barcelona.  

 

Construído nos famosos estaleiros italianos Fincantieri, em Veneza, entrou ao serviço 

da actual operadora em Fevereiro de 2006. Com um comprimento de 285 metros, 32,2 

metros de largura e 7,8 metros de calado, possui 82,3 mil toneladas de arqueação bruta, 

podendo transportar até 2388 turistas com 820 tripulantes. São 11 os decks para 



passageiros, com um total de 959 cabines, 

806 das quais com vista para o exterior e 

apenas 153 interiores. 

  

Desde a sua inauguração, esta é a terceira 

visita que o Noordam realiza aos Açores, 

depois de em 2006 ter cá efectuado a escala 

inaugural. É um navio que se enquadra no 

projecto da bem sucedida classe Vista, tendo 

sido o último de quatro paquetes 

encomendados pela companhia holandesa, 

depois do Zuiderdam, Oosterdam e 

Westerdam.  

 

A Holland America Line é uma companhia com longa tradição neste mercado. Muitos 

dos seus navios de passageiros/cruzeiros, tornaram-se outrora ícones de referência que 

muitos procuravam igualar, devido à assinalável categoria e qualidade.  

 

O Noordam foi concebido em função 

desses parâmetros de excelência, imagem 

de marca da operadora. Além disso, 

procurou ser inovadora ao nível das 

comodidades e espaços públicos, quiçá 

mais apelativos a uma faixa etária mais 

jovem.  

 

A nível das comodidades, salientamos a 

diversidade de espaços muito atractivos, 

que primam pela elegância e tradicional bom gosto. Logo à entrada do navio o 

magnífico Atrium seduz quem o contempla, mas outras áreas facilmente encantam, 

casos do Pinnacle Bar, Ocean Bar, Crow’s Nest, Silk Den, Explorations Café ou o 

cativante teatro Vista Lounge. 

  

Ao nível restauração relevo para o Vista Dining Room, restaurante principal do navio, 

local privilegiado para os hóspedes se deliciarem com as afamadas especialidades 

culinárias da Holland America. No entanto, é o restaurante temático Pinnacle Grill que 

suscita a todos os que o frequentam os mais rasgados elogios. 

 

Por fim, destaque para as zonas públicas 

exteriores, locais sempre muito aprazíveis para 

quem os frequenta. A principal piscina é a 

Lido Pool, com cobertura amovível, mas a 

Seaview Pool é igualmente muito apreciada. 

 

Habitual visitante do nosso arquipélago, a 

Holland America Line tem vindo a reforçar as 

suas escalas nos Açores, tornando a nossa 

Região num ponto de referência das suas rotas 

transatlânticas e, à semelhança de outras operadoras, continua apostada em cá trazer os 

seus principais navios de cruzeiro. 
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