A Explora Journeys está a redefinir as viagens oceânicas para uma nova geração de exploradores
exigentes. Com o primeiro de quatro navios de luxo programado para navegar em 2023, itinerários notáveis
combinarão destinos de renome com portos diferenciados numa jornada que celebra a descoberta. A bordo ou
em terra, os hóspedes vão reconectar-se com o que mais importa - eles próprios, os seus entes queridos e o
mundo ao seu redor. Com 461 suítes com vista para o mar, cada hóspede poderá desfrutar de vistas
deslumbrantes do oceano e de um terraço privativo, enquanto são mimados com opções de nove restaurantes
diferentes que oferecem uma variedade incomparável no mar. Equipado com o que há de mais moderno em
tecnologias marítimas e de suporte ambiental, a Explora Journeys apresenta uma experiência única de viagem
de luxo para aqueles que desejam explorar de diferentes formas. Para saber mais sobre a Explora Journeys,
visite ExploraJourneys.com ou acompanhe no Instagram, Twitter e Facebook.
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