
 

 

REGATTA 

 

Os dias 19 e 20 de Junho assinalam, respectivamente na Horta (10:00-18:00 horas) e em Ponta 

Delgada (7:00-14:00 horas), a dupla escala do luxuoso navio de cruzeiros Regatta, da operadora 

norte-americana Oceania Cruises. Estas duas visitas ao arquipélago constam de um itinerário 

que liga Miami a Barcelona, que teve início a 11 de Junho, na Florida, e que contempla ainda 

escalas nas Bermudas, Motril e Valência. 

Inaugurado em 1998, então com a designação de R Two, foi construído nos estaleiros franceses 

de St. Nazaire, sendo o segundo de um projecto de 8 idênticos navios de cruzeiro. Entre 2001 e 

2002, após a falência da companhia Renaissance Cruises, esteve um ano imobilizado, findo o 

qual foi alugado à recém-formada Oceania Cruises e passou a designar-se Insignia. Em 2003 

assumiu a presente designação e em 2006 foi definitivamente adquirido pelo actual armador.  

Tendo capacidade para 686 passageiros e 410 tripulantes, possui 30,277 mil toneladas de 

arqueação bruta, mede 180m de comprimento, 25m de largura e 6m de calado.  



Quanto a comodidades, começamos por 

salientar o ambiente luxuoso que o Regatta 

proporciona aos seus passageiros. Com uma 

decoração claramente inspirada nos paquetes 

dos anos 20 e 30, este revivalismo está patente 

nos salões e átrio decorados com madeiras 

nobres, tectos pintados a óleo e paredes 

forradas a cabedal. A escadaria do átrio 

principal é nitidamente inspirada no famoso 

Titanic e as principais áreas públicas 

transmitem a sensação de requinte, conforto e 

bem-estar num ambiente distinto e intimista. O Martinis Bar é um dos locais de eleição a bordo 

e o Horizons é um dos salões mais apelativos deste navio, situa-se no na dianteira do deck 10, 

área que proporciona excelentes panorâmicas do navio e 

dos locais onde aporta.  

Ao nível da restauração, ênfase para o Grand Dining 

Room, restaurante principal do navio, local onde, para além 

das magníficas refeições, podemos desfrutar de uma 

magnífica vista panorâmica para o exterior. O Terrace 

Café é a área destinada a pequenos-almoços, almoços e 

jantares informais, muito apreciado por todos aqueles que 

não pretendem uma refeição com muitos códigos de 

etiqueta. Já os 

restaurantes 

temáticos como o 

Toscana Italian 

Restaurant e Polo Grill podem ser frequentados através 

de reserva, mas tal não implica custo adicional. 

Quanto às restantes áreas, acresce-nos referir que o navio 

possui uma piscina, dois jacuzzis, além do habitual SPA 

(Canyon Ranch SPA Club). O casino é de pequenas 

dimensões e a biblioteca de bordo é particularmente 

acolhedora e dotada de um interessante variedade de 

livros. 

No próximo mês de Setembro, o Regatta regressa aos 

Açores para mais uma escala em Ponta Delgada. 
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