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100 FATOS - O NOVO MSC MerAVigliA
O navio para todas as estações
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A contagem regressiva de 100 dias para a inauguração começou
3 de junho de 2017, Le havre, França
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1. Meraviglia significa ‘maravilha’ em italiano

2. Todos os andares do navio foram nomeados em homenagem às maravilhas do mundo
3. Os hóspedes terão acesso a 33.000 m² de áreas comuns, em 15 andares

4. O navio realizará embarques em 3 portos: Gênova, Barcelona e Marselha

5. O navio tem 315 m de comprimento
6. A capacidade máxima é de 5.714 hóspedes
7. O navio tem 65 m de altura
8. O navio tem 167.000 toneladas
9. A velocidade máxima do navio é de 22.7 nós
10. Há 32 elevadores no total, sendo 19 para hóspedes

11. Cerca de 1.540 tripulantes atenderão aos hóspedes a bordo

12. O navio será o 5º da frota da MSC Cruzeiros a ter escadas de Swarovski

13. O transatlântico tem uma Promenade com 96 m de comprimento, com bares, restaurantes e lojas

14. O mais extenso céu de LED dos mares exibirá imagens externas e entretenimento 24 horas por dia 

15. Aproximadamente 35.000 toneladas de aço foram utilizados na construção

16. Mais de 1.800 pessoas trabalharam só no casco do navio

17. O interior do transatlântico leva mais de um ano para ser finalizado
18. O casco é composto por mais de 300.000 peças
19. 50 blocos gigantes são unidos para construir o navio

20. Do corte da primeira placa de aço até a entrega, a construção leva 26 meses
21. São realizados 2 testes, nos quais todas as partes dos sistemas, mecânica, motores e bombas são testados

22. Há 7 clubes diferentes para crianças, incluindo um laboratório de tecnologia e um estúdio de TV, pela primeira  

vez a bordo de um navio da MSC Cruzeiros

23. O Baby Club foi idealizado em parceria com experts da Chicco
24. Os adolescentes terão sua própria área, que funcionará como cinema, sala de jogos, palco e discoteca
25. Há 2 clubes para crianças, totalizando 123 m², desenvolvidos com a colaboração do Grupo LEGO®

26. O Cirque du Soleil criou 2 espetáculos exclusivos para os hóspedes da MSC Cruzeiros

27. Serão 12 apresentações semanais do Cirque du Soleil at Sea
28. O Teatro broadway oferece entretenimento todas as noites e tem capacidade para 985 hóspedes
29. O navio tem 10 áreas diferentes para dançar
30. O Sports Bar conta com um boliche oficial, com 2 pistas

31. O navio oferecerá mais de 20 horas por dia de diversão
32. Serão apresentados 3 desfiles semanais na Promenade

33. Mais de 24 músicos apresentarão 40 horas de música ao vivo todos os dias

34. Os shows de música ao vivo contarão com artistas de 11 nacionalidades, para apresentar ritmos do mundo todo 

CONTAGEM rEGrESSiVA DE 100 DiAS - 100 FATOS
MSC Meraviglia
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ACOMODAÇÃO

MSC YAChT CLUb

52. O MSC Aurea SPA, com área de 1.100 m², oferece 19 tipos de massagens, além de 18 tratamentos corporais diferentes

53. O SPA oferece 26 tratamentos faciais
54. As instalações incluem 22 salas de tratamento
55. Salão de beleza Jean Louis David oferece 23 serviços, incluindo Tie&Dye e tratamentos para volume

56. A área termal do MSC Aurea SPA possui 13 espaços diferentes, incluíndo sala de relaxamento com sais, cachoeira 
gelada, sauna e banho de vapor sensorial 
57. A academia com 570 m², e com equipamentos de última geração
58. O navio tem um percurso de Power Walking Track, para os que querem manter a forma durante a viagem

59. O transatlântico também conta com uma barbearia 

60. O navio tem um total de 2.244 cabines
61. 75% das cabines possuem varanda
62. As cabines familiares conjugadas podem acomodar até 10 pessoas
63. 8 suítes dúplex com varanda e com hidromassagens privativas

64. As 30 suítes com varanda também possuem banheiras de hidromassagens privativas
65. O navio tem 55 cabines especialmente desenhadas para hóspedes com mobilidade reduzida
66. O equipado centro médico possui uma área de 400 m²

67. O MSC Yacht Club possui serviço de concierge 24 horas por dia
68. O restaurante exclusivo desta categoria acomoda 130 pessoas

69. Os hóspedes do MSC Yacht Club poderão escolher o horário do jantar, sem a necessidade de fazer reserva

70. As 2 suítes Royal do MSC Yacht Club têm varandas mais amplas e área para refeições ao ar livre

43. Os hóspedes terão acesso a 4 piscinas, incluindo uma coberta com teto retrátil

44. São 4.360 m² dedicados à área das piscinas
45. 9 hidromassagens embelezam o navio

46. O Polar Aquapark conta com 3 divertidos toboáguas 

47. A ‘Ponte do Himalaia’ levará os hóspedes a uma altura de 82 m acima do nível do mar
48. Os hóspedes terão a disposição, gratuitamente, mais de 1.300 espreguiçadeiras 
49. O parque aquático terá um toboágua de alta-velocidade
50. O transatlântico oferece o maior espaço por hóspede na área da piscina a bordo de um navio

51. A piscina principal tem 22 espreguiçadeiras em deque molhado, para que os hóspedes possam refrescar os 

pés enquanto desfrutam de seus coquetéis

35. 6 bandas e 3 solistas se apresentarão a bordo

36. Um canal de TV e uma estação de rádio transmitirão ao vivo, em todo o navio, games, quizzes e concursos de talentos
37. O navio conta com uma quadra de basquete oficial que a noite se transforma em um local para festas

38. O Cassino Imperiale tem capacidade para acomodar até 600 hóspedes

39. O transatlântico tem uma biblioteca de 35 m²
40. O Teatro broadway tem 1.000 m², equivalente a mais de 2 quadras e meia de basquete

41. O navio conta com 2 simuladores de F1, com corridas inspiradas em trajetos reais da F1

42. Haverá simuladores Star Wars e de voo
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73. O navio oferece 12 espaços diferentes para as refeições, incluindo opções tradicionais ou mais casuais
74. O transatlântico tem 20 bares e lounges
75. Comida fresca e autêntica, servida 20 horas por dia
76. O navio traz o primeiro ateliê de chocolate e creperia dos mares, em colaboração com o premiado Chef Pâtissier 
Jean Philippe Maury
77. Os hóspedes poderão se deliciar também no Kaito Sushi bar, premiado como o ‘melhor sushi dos mares’ pelo 
Berlitz Complete Guide to Cruising & Cruise Ships
78. O novo restaurante Kaito Teppanyaki conta com 4 chapas para o preparo do prato
79. O Ristorante Italiano & Eataly Market oferecem 3 conceitos em culinária italiana, servindo pratos frescos e autênticos
80. Os 2 restaurantes principais ocupam uma área total de 1.338 m²
81. O Marketplace Buffet acomoda 1.345 hóspedes
82. A área total do Marketplace Buffet é de 3.550 m²
83. O Marketplace Buffet traz uma área para produção de muçarela fresca, na qual os hóspedes poderão ver os 
experts criando o mais fresco queijo italiano
84. O novo e flexível sistema de jantar dará mais opções aos hóspedes para escolher onde e quando comer
85. O navio contará com uma autêntica Steakhouse americana - The butcher’s Cut
86.  Os hóspedes encontrarão também o The Brass Anchor, um tradicional Pub inglês, com opções de cervejas, whisky e petiscos
87. O Horizon Bar servirá coquetéis em um ambiente com deslumbrante vista para o mar

88. 300 das melhores marcas estarão disponíveis nas lojas a bordo

89. Mais de 250 produtos exclusivos da marca MSC Cruzeiros poderão ser adquiridos a bordo

90. Durante a viagem, os hóspedes poderão comprar produtos de 300 das melhores marcas, com descontos exclusivos

91. O navio passará sua temporada inaugural navegando pelo Mediterrâneo
92. Para roteiros de 7 noites, haverá mais de 40 opções de excursões
93. O transatlântico visitará 6 portos diferentes, em 4 países, durante roteiros de 7 noites 

94. Os hóspedes poderão utilizar uma pulseira NFC (Near Field Communication) para abrir a cabine, realizar 
pagamentos e efetuar reservas em shows e restaurantes
95. Os viajantes terão a possibilidade de geolocalizar seus filhos, por meio do aplicativo da MSC Cruzeiros, graças a 
tecnologia de localização Bluetooth e dos dispositivos portáteis
96. Também será possível embarcar e desembarcar utilizando a pulseira juntamente com o Cruise Card
97. Os hóspedes poderão experimentar as excursões terrestres por meio da tecnologia de Realidade Virtual

98. Sistemas especiais em cada um dos motores permitirão economizar milhares de toneladas de combustível a cada 
ano, diminuindo as emissões de CO2

99. A maior parte das 80.000 lâmpadas a bordo são de LED, para um consumo de energia reduzido
100. Um sistema especial de tratamento de lixo, com compactadores, permite uma gestão eficiente dos resíduos 

71. As 2 suítes MSC Yacht Club Wellness Deluxe são equipadas com o exclusivo Technogym Kinesis

72. Os hóspedes do MSC Yacht Club têm acesso direto ao solário privativo de 500 m² e piscina no 19º andar do navio


