
A Ocean Cay MSC Marine Reserve foi projetada para imergir os hóspedes 
nas belezas naturais de seus arredores nas Bahamas. Este exclusivo 
destino em uma ilha privativa permitirá que os hóspedes se conectem 
com o mundo natural e sua beleza, sintam o calor, a diversão e 
a hospitalidade do espírito bahamense e mergulhem em uma 
atmosfera ecologicamente inteligente.

A Ilha
32 Km ao sul de Bimini, nas Bahamas e 104,5 Km a leste de Miami, 
na Flórida. 
Antigo local de extração de areia localizado nas Bahamas.
O local foi abandonado no final de 2015, após décadas de operações de 
extração de areia.
A MSC Cruzeiros aceitou o desafio de transformar essa área industrial em uma reserva marinha 
florescente e um destino para os hóspedes da MSC Cruzeiros.
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reserva marinha
O Governo das Bahamas e a MSC Cruzeiros comprometeram-se a 
proteger 165 quilômetros quadrados de águas em torno da Ocean 
Cay, designando-a como uma Reserva Marinha na qual a atividade 
humana é restrita para conservar o ambiente natural.

centro de conservação
Um Centro de Conservação Científico será construído e servirá 
como uma instalação para biólogos e especialistas em recifes 
de corais. O Centro será equipado 
com laboratórios e instalações para 
pesquisa e educação sobre corais.

restauração do ecossistema
A Ocean Cay se tornará uma base para os biólogos marinhos 
conduzirem pesquisas científicas sobre restauração de corais. 
Por meio da MSC Foundation, a MSC trabalhará com parceiros 
locais para estabelecer um berçário de corais prósperos nas 
águas em torno de Ocean Cay.

limpeza da ilha e do oceano 
A MSC Cruzeiros fez esforços significativos para 
limpar todos os detritos descartados na ilha e no 
fundo do oceano. 7.500 toneladas de sucata metálica 
foram removidas e transportadas com embarcações 
para uma empresa americana de resíduos licenciada.

proteGendo colônias de corais
Durante os trabalhos de desenvolvimento, uma equipe de biólogos marinhos 
e mergulhadores cuidadosamente removeram colônias de corais duros de 
detritos do fundo do oceano e realocou-as em um local com a visão de longo 

prazo para estimular o coral a crescer e a repovoar.

apresentando Flora nativa
Ações foram tomadas para criar um ambiente 
biodiverso e sustentável. 4.600 árvores e palmeiras 
serão plantadas em toda a ilha, totalizando mais de 
75.000 plantas e arbustos.
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