
Construída pela

O primeiro navio está previsto 
para navegar em 2023

Os outros três navios estão programados 
para navegar em  

2024 | 2025 | 2026

461 suítes com vista para o mar
( todas com janelas do piso ao teto  
e terraços privativos)

Frota de 4
Navios de Luxo

32 metros de largura
(105 pés)

63.900
toneladas

248  metros de
comprimento (813 pés)

64  cabanas 
privativas

3  piscinas 
ao ar livre

1  piscina coberta,  
com teto de vidro retrátil

14 andares

Proporção de 
hóspedes para 
tripulantes 

de 1.25 para 1 9 restaurantes distintos

Sem utilização  
de plásticos de uso único 
a bordo ou em terra

Spa interno/exterior e área de bem-estar com mais de 

700 metros quadrados
Certificado RINA DOLPHIN 

Viagens a partir de 7 noites
Reservas para a Inaugural Collection em 

2023 a partir do
Outono 2021 

Para mais informações de imprensa, envie 
um e-mail para press@explorajourneys.com

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.

Generosas áreas exteriores, com 
mais de 2.500 metros quadrados, 
com vista para o mar

Amplas áreas públicas internas 
(10.240 metros quadrados)

Playlist Ocean State of Mind no@ExploraJourneys no

explorajourneys.com

https://open.spotify.com/playlist/6hXwbEIWHmR8geaZR4MRU7
https://www.linkedin.com/company/explora-journeys/about/
https://www.facebook.com/Explora-Journeys-106568938320334
http://www.instagram.com/explorajourneys
http://www.twitter.com/explorajourneys
mailto:Press%40explorajourneys.com?subject=
http://explorajourneys.com



