
O Queen Victoria foi projetado como um clássico moderno, refletindo a 
rica história, herança e tradição da Cunard. Tem grandes salões, espaços 

públicos, escadarias largas, candelabros de cristal reluzente, mosaicos 
intrincados, painéis de madeira ricos e decks espaçosos abertos.

Entre as suas interessantes inovações a bordo incluem-se os primeiros palcos de teatro de 
estilo West End no mar, a primeira biblioteca oceânica de dois andares e um grande 

jardim de inverno de estilo colonial com teto de vidro retráctil.

Dados importantes

Comprimento 294 metros

Tamanho 90,049 tonelagem bruta 

Altura 54.6 metros sobre a água 

Largura 32.3 metros 

Capacidade 2,061 passageiros 

Tripulação 981 

Calado 8 metros 

Velocidade máxima 23.7 nós ou 44km/h 



Características do Queen Victoria.
O navio tem um total de 1.035 cabines. Há nove diferentes tipos de 
acomodação, com Grand Suites oferecendo 
até 144 m² de espaço. As seis suites master do navio têm os 
nomes de antigos e famosos navios transatlânticos da Cunard que 
erviram a empresa durante os seus 182 anos de história.

Os hóspedes embarcam pelo impressionante Grand Lobby de pé-
direito triplo, cujo ponto focal é um enorme
baixo-relevo do navio em alto mar. O Queen Room do Queen  
Victoria é o lugar do famoso Chá da Tarde Cunard, servido por 
empregados com luvas brancas. Este luxuoso salão de baile 
também organiza elegantes noites de gala.

O Queen Victoria foi o primeiro navio a incorporar balcões de Teatro 
no estilo West End no seu Royal Court Theatre de três andares 
andares, com capacidade para 800 convidados. A biblioteca do  
Queen Victoria ocupa dois decks e é conectado por uma escada em 
caracol. Conta com cerca de 6.000 livros, além de revistas e jornais 
e oferece lugares tranquilos para ler.

No exterior, os hóspedes podem desfrutar de áreas e instalações 
desportivas ao ar livre, como campos de padel, shuffleboard  e 
duas piscinas exteriores. Uma viagem a bordo do Queen Victoria  
permite que visite algumas das áreas mais bonitas do mundo,  
incluindo vários Itinerários de cruzeiros no Mediterrâneo.

Grand Lobby

Gastronomia a bordo do Queen Victoria.
O Queen Victoria tem quatro salas de jantar formais principais. Os 
restaurantes  Queens Grill e Princess Grill oferecem comida e serviço 
mais requintado no mar, enquanto o poderoso Britannia reflete a 
clássica idade de ouro das viagens oceânicas.

O Britannia Restaurante é onde a grandeza e a ocasião se encontram 
com atendimento excecional. As carruagens do Expresso do Oriente 
inspiraram a decoração e jantar aqui é sempre especial, seja qual for a 
comida.  Eles oferecem pratos bem-apresentados com uma seleção de 
vinhos para complementar a sua escolha. O restaurante Britannia Club é 
uma sala elegante e luxuosa com uma atmosfera intimista de clube 
gastronómico. O sofisticado e intimista restaurante Princess Grill serve 
uma cozinha excelente. Os nossos sommeliers especializados estão 
sempre à disposição para guiar e orientar os hóspedes pela renomada 
carta de vinhos da Cunard.

Os hóspedes do Queens Grill Suites têm uma mesa reservada no 
renomado restaurante Queens Grill. Aqui, os comensais serão recebidos 
com calorosas boas-vindas antes de se sentarem para aproveitar ao 
máximo o requinte 

em alto mar. Cada prato utiliza os melhores ingredientes, preparados 
pelos melhores chefs, e cada refeição é um evento culinário servido com 
o nosso exemplar serviço White Star.

Há também a opção de experimentar uma das excecionais opções 
gastronómicas alternativas da Cunard. "Steakhouse at The Verandah" 
celebra o melhor da terra e do mar, com ingredientes de primeira 
qualidadeprocedentes de ambos os lados do Atlântico. Selecionados 
pela sua procedência, as carnes são da melhor qualidade, como o suave 
e amanteigado wagyu e a saborosa carne Black Angus, cozinhados na 
perfeição.
Outras opções gastronómicas são:

◆ The Chart Room para desfrutar de bolos e bebidas ligeiras 
durante todo o dia, além de café de barista.

◆ O pub Golden Lion, que serve almoços e jantares tradicionais 
de gastropub britânico.

◆ O restaurante informal Lido, que oferece pequeno-almoço, 
almoço e jantar buffet. Também tem um bar de pizzas
cozinhadas na hora e, à noite, oferece alternativas 
gastronómicas.

◆ O Lido Grill para jantares informais ao ar livre. . 
Pavilion Pool



Bares e lounges.
Durante o dia, o Chart Room serve pequeno-almoço e almoço e  
lanches leves, chás especiais e café illy. Quando o dia virar noite, 
este local elegante serve o coquetel perfeito para começar a noite 
a bordo.

O Queen Victoria's Royal Court Theatre é o cenário para Shows de 
estilo do West End. algumas noites aparecemcantores ou 
comediantes, enquanto em outras pode assistir a um drama 
clássico abreviado ou um musical espetacular.

O Queen Victoria's Yacht Club é a nossa versão náutica de uma 
discoteca, que permite aos hóspedes dançar a noite toda, 
enquanto quiz shows e noites de karaoke no Golden Lion sempre 
atraem uma multidão animada e informal.

Mareel Wellness & Beauty.
Inspirando-se no oceano e combinando perfeitamente a beleza 
luxo natural e atemporal, a Cunard lançou o seu próprio conceito 
spa holístico, Mareel, co-criado com o Canyon Ranch, pioneiro do 
bem-estar.

Este luxuoso espaço de spa é um santuário de calma onde Os 
hóspedes podem absorver o poder transformador dos
oceanos. Entre as especialidades que o Mareel oferece a bordo 
do Queen Victoria figuram:

◆ Uma grande piscina de talassoterapia.

◆ Uma suite de bem-estar para rituais de banho de algas.

◆ Uma sala de meditação com camas de ressonância 
acústica.

◆ Novas instalações de sonoterapia em todas as salas de 
tratamento..

◆ Um ginásio multifuncional reconfigurado e u espaço de 
estúdio.

◆ Um grande ginásio com janelas do chão ao teto que 
oferecem vistas para o horizonte.

Cunard InsightsTM.
O programa de enriquecimento Cunard InsightsTM oferece 
palestras, seminários e debates a cargo de conhecidos 
historiadores, exploradores, diplomáticos, políticos, científicos e 
outros especialistas. O programa Insights da Cunard esforça-se 
por "Involucrar, Ilustrar e entreter" em cada viagem

Royal Court Theatre

Dados curiosos.
◆ O Queen Victoria tem 12 pontes para convidados e 

tem uma altura de quase 55 metros acima da linha de 
água, quase a altura de um edifício de 20 andares.

◆ O Queen Victoria oferece conetividade Wi-Fi e GSM 
em todas as cabines e zonas públicas chave para que 
os hóspedes possam manter-se em contato com 
amigos e familiares queridos durante as suas viagens.

◆ A coleção de arte do Queen Victoria tem ais de 500 
peças, incluídos alguns originais da Rainha Victoria e 
do Príncipe Alberto.

◆ O navio tem três âncoras, duas em uso e uma de 
reposição.

◆ O navio está propulsionado por seis motores diesel. A 
propulsão corre a cargo de duas cápsulas azimutais e 
três hélices de proa

◆ 	Anualmente, os passageiros e a tripulação 
consomem: 
954,681 taças de chá 
26,789 kg de café 
O equivalente a 19.285 caixas de tamanho normal de 
cereais para o pequeno-almoço 
Mais de 109.000 litros de sumos, suficientes para
encher 363 banheiras. 
200.000 kg de batatas 
1.528.707 de ovos frescos 
351.900 garrafas de vinho

Chart Room




