COMUNICADO DE IMPRENSA
Sexta-feira, 15 de Outubro

Novo Queen Elizabeth visita Lisboa
na sua viagem inaugural
O Porto de Lisboa acolhe o novo Queen Elizabeth na sua viagem inaugural, amanhã,
sexta-feira, 15 de Outubro, no terminal de Alcântara. O navio de cruzeiro, baptizado
pela rainha Isabel II em Southampton na segunda-feira passada, faz escala, nesta
primeira viagem, em Vigo, Cádiz, ilhas Canárias e Funchal, além de Lisboa.
Ainda neste mês de Outubro, o porto de Lisboa é escalado por mais dois navios
cruzeiro em viagem inaugural. São eles o Thomson Dream, com capacidade para 1756
passageiros (dia 23, no Terminal de Santa Apolónia) e o NEUW Amsterdam, com 2100
passageiros (dia 28, também em Santa Apolónia).
Com 92 mil toneladas, 294 metros de comprimento, 32,3 metros de largura e 12 decks,
o Queen Elizabeth tem capacidade para 2 092 passageiros e é o segundo maior navio
da frota Cunard. Embora tenha pormenores que o tornam único, o novo navio de
cruzeiros é gémeo do Queen Victoria.
Destaque para a zona de entretenimento – no Royal Court Theatre vão actuar 29
actores, músicos e dançarinos que levam à cena o famoso musical "Slice of Saturday
Night",numa versão adaptada para o Queen Elizabeth. Será a maior produção alguma
vez apresentada num navio da Cunard. Estão previstos muitos mais musicais de
autores tais como Shakespeare ou Neil Simon. Outra das características marcantes do
paquete consiste no deck desportivo, localizado no piso 10, com bowling na relva.
O novo Queen Elizabeth ostenta a mesma decoração e grandiosidade do navio original
(de 1938), inspirada no estilo Art Deco, mas com um toque de modernidade. As opções
de refeições a bordo do novo navio são variadas, embora seja o único navio de
cruzeiros da frota Cunard que não tem o restaurante "Tod English" a bordo. No lugar

Página 1 de 2

deste, surge o restaurante de especialidade francesa "Verandah", recuperado dos
transatlânticos Queen Elizabeth e Queen Mary, do início do século XX.
O transatlântico segue a tradição da Cunard uma vez que as áreas públicas incluem o
Queens Room; um salão de baile e de chá, decorado com pinturas, entre elas, o retrato
da rainha; o Garden Lounge; uma esplanada com tecto de vidro, e o Midship bar,
ilustrado com uma exposição de testemunhos do Queen Elizabeth original.
Depois do Queen Elizabeth 2, em 1969, e do Queen Mary 2, em 2004, esta foi a
terceira vez que a rainha de Inglaterra presidiu ao baptismo e lançamento de um navio
da Cunard.
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