
Quando o Queen Anne entrar ao serviço em 2024, tornar-se-á 
o 249º navio a navegar sob a bandeira da Cunard. Será a 

primeira vez desde 1999 que a Cunard terá quatro navios no 
mar.

O seu casco é baseado na classe Pinnacle de navios projetados pelos 
estaleiros italianos Fincantieri. Esses estaleiros já construíram embarcações 

semelhantes para a Holland America, linha irmã da Cunard.

Dados importantes.

Comprimento 322.5 metros

Toneladas 113,000 toneladas 

Altura 64 metros acima do nivel da água 

Largura 35.6 metros 

Capacidade 3,000 passageiros 

Tripulação 1,225 

Calado 8.12 metros 

Velocidade máxima 22 nós ou 40.7 km/h 



Características do Queen Anne.
O mais novo navio da Cunard terá 14 decks e oferecerá uma combinação de 
serviços padrão da marca Cunard, bem como maior variedade de experiências 
gastronómicas e de entretenimento.

As suas acomodações proporcionarão aos hóspedes alguns dos melhores 
espaços no mar, incluindo as famosas Grills Suites da Cunard, onde  
acomodações suntuosas numa ampla variedade de suites são combinadas com 
dois dos  melhores restaurantes do navio, o Queens Grill e o Princess Grill.

Estas suites variam desde aproximadamente 28 m2 até 133 m2.  Haverá um 
total de seis tipos de alojamento disponíveis:

Britannia Inside; Britannia Oceanview; Britannia Balcony; Britannia Club 
Balcony; Princess Grill Suites e Queens Grill Suites. Devido aos pedidos dos 
clientes, o número de cabines Britannia Club  no Queen Anne aumentou em 
mais de 200% com relação a outros navios da frota. Foram desenhados pela 
parisiense Sybille de Margerie, cuja impressionante carteira inclui o Mandarian 
Paris e Atlantis, The Royal Residences no Dubai.

A peça central do navio será o espetacular Grand Lobby, que se estenderá por 
três decks. O projeto oferecerá uma entrada espetacular, cheio de energia e luz. 
Marcando a transição do passado para o presente, a área abrigará um mural 
esculpido contemporâneo que vai mudar ao longo do dia pelo efeito de 
iluminação embutido no seu
interior, celebrando as viagens marítimas.

Os hóspedes do Queen Anne podem desfrutar de muitos outros ambientes e 
espaços públicos, todos pensados ao pormenor, e englobando a história e 
herança únicas da Cunard ao longo dos últimos 182 anos. A sala mais icónica da 
Cunard, a Queens Room, tem um novo e marcante desenho para o Queen Anne. 
Esta magnífica sala acolherá uma grande variedade de atividades, desde chá da 
tarde a noites de gala, recitais, dança clássica e de salão.

Há também o Royal Court Theatre com 835 lugares, casino, biblioteca e galeria 
de arte a bordo. A oferta do spa Queen Anne - Mareel Wellness & Beauty - 
contará com a mais ampla seleção de instalações de fitness, beleza, termas e 
spa vistos até agora num navio da Cunard. Haverá também uma gama exclusiva 
de salas de tratamento e uma suíte spa
privada, juntamente com um novo estúdio de bem-estar no andar superior.

Haverá também uma grande variedade de passatempos no The Pavilion, um 
espaço inteligente que contará com uma cúpula de vidro especialmente 
projetada que pode ser aberta em climas mais quentes. Além da piscina, o 
espaço abrigará um palco central e um grande telão de LED para apresentações 
teatrais ao ar livre, projeções de filmes,
música ao vivo e muito mais.

Queens Grill Suite

Queens Room

Wellness Studio



Gastronomía a bordo do Queen Anne.
Queen Anne lança novas e interessantes opções gastronómicas, 
além dos clássicos e apreciados restaurantes. Haverá 15 locais, 
desde refeições leves descontraídas a indulgentes delícias, até o 
que há de mais moderno em alta gastronomia.  Os convidados 
poderão jantar à vontade, com uma grande  variedade de sabores 
e cozinhas para escolher em todo o navio, durante todo o dia. 

Como todos os navios da Cunard, o Queen Anne oferecerá 
restaurantes dedicados às suas quatro categorias de 
hospedagem. Cada um deles oferecerá um menu com os melhores 
ingredientes de todo o mundo.

Bares e Lounges.
A seleção de bares e opções gastronómicas alternativas no Queen 
Anne leva design e opulência a novos níveis e
incluem as vistas deslumbrantes oferecidas pelo Commodore 
Club (deck 12, proa), o ambiente descontraído do Carinthia Lounge 
(deck 3, meia-nau) e a atmosfera refinada do Chart Room (deck 2, 
meia-nau).
Também haverá:

◆ O Panorama Pool Club. Com impressionantes vistas ao 
mar e uma posição privilegiada na popa do navio, será um
local vibrante no qual se pode tomar sol e aproveitar ao 
máximo os luxuosos dias a bordo do Queen Anne.

◆ Sky Bar e deck de observação. Situado na proa do navio, 
na ponte 14, este espaço diurno contará com um bar para 
sentar-se e jogos de deck, como uma pista de padel, um 
putting green e um campo de treino.

◆ Cabana. Um relaxado bar de ócio com uma seleção de 
vibrantes coquetéis à base de run (e outros favoritos)

Dados curiosos.
◆ A 9 de março de 2022, Inger Klein Thorhauge foi 

nomeada primeira capitã do Queen Anne. É a primeira 
mulher capitã da Cunard. Començou a sua carreira 
em 1997 como segundo oficial a bordo do Vistafjord 
da Cunard, Inger celebrou 25 anos de serviço este 
ano, em 2022. Conheça a capitã Thorhauge e o resto 
da equipa que está por detrás da incrível viagem dol 
Queen Anne, desde o desenho até à navegação - 
https://youtu.be/GH19JQUIwMU

◆

◆ O nome "Queen Anne" celebra a rica herança, a 
história real e o refinado status da Cunard. A equipa 
da Cunard, junto com a historiadora, escritora e 
apresentadora de televisão britânica Kate Williams, 
estudou várias opções de nome e se inspirou no 
reinado da rainha Ana. A Cunard tem agora  quatro 
navios que celebram os nomes das quatro
rainhas reinantes no último milénio.

◆

Britannia Restaurant

Panorama Pool Club




