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Sobre a ilha

O que é a Ocean Cay MSC Marine Reserve?

Ocean Cay MSC Marine Reserve é a nova ilha privativa de propriedade da MSC localizada nas Bahamas que oferece aos 
hóspedes vistas panorâmicas das águas azuis cristalinas e mais de 3 km de costa intocada, espalhadas por oito praias de 
classe mundial, permitindo que os hóspedes se conectem com a natureza e sintam o calor, a diversão e a hospitalidade 
inspirados no espírito das Bahamas.

Por que a Ocean cay é uma reserva marinha?

A Ocean Cay tem um forte compromisso com os princípios ecológicos que moldam tudo, desde como os locais são 
construídos até o funcionamento da ilha e os tipos de atividades que ela oferece. Como parte do desenvolvimento da 
Ocean Cay, a MSC Cruzeiros está trabalhando para estabelecer um plano para a restauração de recursos marinhos, 
incluindo os habitats e as espécies presentes na área. Isso incluirá o restabelecimento de corais ameaçados e a 
implementação de outros programas de conservação e de educação. A ilha está localizada em uma área de águas 
protegidas cobrindo 165 m², mas o objetivo é estendê-la ainda mais para que o programa tenha um impacto ainda 
maior. Os hóspedes da MSC Cruzeiros terão uma incrível oportunidade de descobrir as maravilhas do oceano nesta 
parte especial do mundo.

 O que torna a ilha especial?

A ilha foi criada para conectar os hóspedes com a beleza natural dos seus vizinhos nas Bahamas. A Ocean Cay não 
é uma ilha temática - tudo foi feito para transformar o que era um local industrial de extração de areia em uma 
florescente reserva marinha e uma ilha de destino exclusivo, para que ela co-exista em harmonia com o ecossistema 
local. Assista o mais ambicioso plano de restauração aqui.

http://www.youtube.com/watch?v=Nw64HSU-Ve0


Onde posso encontrar mais informação sobre a ilha?

Você irá encontrar todas as informações sobre a ilha, itinerários, experiências e pacotes pré-pagos no MSC Book.
Para explorar tudo o que a Ocean Cay tem a oferecer para os seus clientes, vá para o website dedicado:
www.mscoceancay.com

Quais navios farão o itinerário na Ocean Cay MSC Marine Reserve?

  novembro 2019 a abril 2020   maio a outubro 2020   novembro 2020 a abril 2021

• MSC Armonia
• MSC Divina
• MSC Meraviglia 
• MSC Seaside 

• MSC Armonia 
• MSC Seaside

• MSC Armonia
• MSC Divina
• MSC Meraviglia
• MSC Seaside

 Onde os navios atracam? Como os hóspedes chegam a ilha?

Os navios atracam no cais, ao lado da praça principal, no ponto onde o mar e a costa se encontram.

Se meus clientes quiserem entrar em suas cabines, eles podem voltar ao navio a qualquer momento?

Sim, as cabines dos navios estão sempre acessíveis. Bem como restaurantes e atividades de entretenimento a bordo.
O hóspede deve sempre levar seu Cruise Card para entrar e sair do navio.

Existe um Centro de Informações?

Sim, todas as informações necessárias são fornecidas no Welcome Centre, onde nossa equipe terá o prazer de fornecer 
aos visitantes todos os detalhes que precisam, bem como reservar excursões ou atividades. No Welcome Centre também 
será possível encontrar o mapa da ilha.

Meus clientes terão que caminhar longas distâncias para visitar lugares?

O local mais distante da ilha fica apenas a 20 minutos a pé, placas bem sinalizadas irão guiar os hóspedes para que eles 
consigam ir aonde quiserem. Além disso, carrinhos elétricos gratuitos estão disponíveis para transportar os hóspedes 
pela ilha.

Há alguma instalação médica na ilha?

Sim, há uma enfermeira designada perto do Seakers Food Court, com uma equipe médica dedicada do cruzeiro.

E quanto a segurança na ilha?

Como a segurança dos nossos hóspedes e membros da equipe são nossa prioridade, temos oficiais de segurança ao 
longo de toda a ilha.

A Ocean Cay será acessível para hóspedes com necessidades especiais?

Sim, a Ocean Cay MSC Marine Reserve é completamente complacente com as normas da ADA. Cadeira de rodas de 
praia serão disponibilizadas na ilha, aguardando os hóspedes no pier para o desembarque (sob requisição).

E quanto a segurança na praia?

A MSC Cruzeiros garante a segurança de nossos hóspedes. Portanto, um salva-vidas está de plantão em todas as praias 
para supervisionar a segurança dos banhistas.

www.mscoceancay.com


eXPeriÊnCia Do hÓSPeDe

O que os hóspedes podem fazer na ilha?

A Ocean Cay MSC Marine Reserve está cheia de opções incríveis de atividades:
• Quilômetros de areias brancas espalhadas por oito distintas áreas de praia, cada uma com seu próprio charme e 
fascínio.
• Seletas opções de comida e bebida, incluindo o Seakers Food Court, bares de praia, dois signature bars, vários 
food trucks, uma sorveteria e uma cafeteria.
• Autêntica vila e marina no estilo Bahamense com uma grande variedade de locais para fazer compras, comer, 
beber e relaxar.
• O Lighthouse, um bar ao estilo Hemingway e um terraço oferecendo coquetéis e uma vista panorâmica do mar.
• As Excursões Ocean Cay para os visitantes explorarem, descobrirem, relaxarem e apreciarem a beleza da natureza.
• O Spa Ocean Cay, onde os hóspedes podem escolher entre uma variedade de tratamentos corporais relaxantes e 
desfrutar do benefício adicional de vistas espetaculares da ilha.
• Uma ampla gama de atividades de entretenimento para todos:
- esportes aquáticos, aulas de dança e programas dedicados a entretenimento educativo;
- jogos e atividades para toda a família no Seakers Family Cove: concursos de castelos de areia, construção de pipas, 
caça ao tesouro e desafio esportivo;
- entretenimento noturno e atividades: um show de luzes de tirar o fôlego, música ao vivo, DJs, uma Junkanoo (uma 
festa de fantasias coloridas, música e dança).

O navio permanecerá acessível, oferecendo uma gama completa de experiências incríveis a bordo (incluindo o cassino).

Quais opções de comida estão disponíveis na ilha?

•  Seakers Food Court
Este é o lugar ideal com refeições preparadas na hora, com uma variedade de tradições da culinária internacional, 
incluindo clássicos americanos e autênticos sabores das Bahamas. Convenientemente localizado perto da lagoa.

•  Food Trucks
"Beach Shack" Food Trucks estarão estacionados pela ilha para que os hóspedes possam desfrutar dos seus pratos 
favoritos onde quer que estejam.

Onde os visitantes podem comprar bebidas ou sorvetes na ilha?

• Beach Bars: Espalhados pela ilha, os Beach Bars possuem sua própria personalidade e layouts especiais.
• Springer’s Marina Bar: Gerido pela família Bahamian Springer e localizado na marina, este simpático bar oferece 
coquetéis e bebidas no autêntico estilo das Bahamas.
• Lighthouse Bar: Este bar de coquetéis ao estilo Hemingway oferece uma ampla seleção de runs e outros deliciosos 
coquetéis, todos servidos com uma incrível vista para o mar.
• Coffee Bar: A Cafeteria oferece a bebida com o grão de café moído na hora, café expresso e cappuccino para 
começar ou revigorar o seu dia na Ocean Cay.
• The Smiling Fish: Localizado na marina, este local oferece centenas de diferentes tipos de sorvete, dos clássicos aos 
sabores mais inovadores ao estilo das Bahamas.

O Wi-Fi está disponível na ilha?

A Ocean Cay está equipada com Wi-Fi. Para permanecerem conectados, seus clientes podem comprar pacotes pré-
pagos de Wi-Fi, que incluem conexão na Ocean Cay. Pacotes de internet estão disponíveis para compra por meio do 
MSC Book e a bordo do navio.

Onde os visitantes podem alugar equipamentos para esportes aquáticos?

A Ocean Cay oferece instalações para muitas atividades aquáticas. O hóspede encontrará uma estação de locação em 
cada uma das praias para alugar caiaques, pedalinhos, câmaras de ar e outros equipamentos aquáticos esportivos.



Quais atividades estão disponíveis para as famílias?

A Ocean Cay é um paraíso para as crianças. A área de praia da Seakers Family Cove é dedicada a famílias com crianças. 
Com águas rasas, é o local ideal para elas se divertirem. Os hóspedes também podem aproveitar um entretenimento 
dedicado e excursões para a família e para as crianças.

Os visitantes podem fazer compras?

• Ocean Cay Trading Post
Os hóspedes podem escolher entre uma ampla seleção de lembranças e presentes para adultos e crianças da Ocean 
Cay, como camisetas, bonés, artigos de praia, toalhas e acessórios. Os hóspedes também encontrarão artigos de praia 
como loções, protetor solar e protetor labial.
• Bahamian Shop and Artisan Market
Para artes e artesanatos feitos por artesãos locais e outros mais, o Bahamian Shop and Artisan Market é um local 
divertido para comprar. O mercado aceita apenas dinheiro (USD) como forma de pagamento.
• Os hóspedes poderão adquirir itens essenciais para o dia-a-dia e para toda a família no MSC Shop, que possui uma 
variedade de produtos da marca MSC Cruzeiros, como chapéus, chinelos, toalhas, bolsas de praia, cremes solares, 
protetores labiais. A loja também suporta boas causas com uma seleção de itens da MSC Foundation.

Eu tenho um casal que gostaria de se casar na Ocean Cay, será possível fazer cerimônias na ilha?

A ilha possui o Wedding Pavilion que pode ser alugado para cerimônias privadas. Você pode reservar um pacote de 
casamento romântico no MSC Book.

Os hóspedes podem receber tratamentos de spa na ilha?

O Spa Ocean Cay está localizado no norte da ilha, uma localização deslumbrante, com incríveis vistas para o oceano. Este 
novo conceito de spa foi criado exclusivamente para a Ocean Cay e é projetado para imergir os hóspedes nos elementos, 
que se tornam parte integrante da experiência, proporcionando uma experiência contrastante ao autêntico MSC Aurea 
Spa a bordo do navio. Seus clientes podem reservar tratamentos de spa e atividades fitness no navio ou na ilha.

  tratamentoS De SPa   ativiDaDeS fitneSS

•  Massagem Smooth Breeze – 30 mins
•  Massagem Breeze Boost – 50 mins 
•  Massagem Deep blue – 50 mins

•  Sunrise Yoga na praia – 50 mins
•  Aqua Yoga na prancha – 50 mins 
•  Sunset silent Yoga na praia – 50 mins



 o que eStá inCluSo            

Há alguma taxa de admissão? O que está incluso e o que não está?

Categoria o que eStá inCluSo Pago a Parte

ACESSO •  Acesso para a ilha está incluso no ticket do 
cruzeiro

•  Lighthpuse Bar
•  Vila no estilo das Bahamas

PRAIAS • Seakers Family Cove
• Lighthouse Bay
• Sunset beach
• North Beach
• South Beach
• Bimini Beach

fAciLiDADES • Cadeiras de Praia
• Banheiros
• Carrinhos Elétricos

• Cabanas e guarda-sol
• Aluguéis de Equipamentos de Snorkel e 
Esteiras Flutuantes
• Acesso à Internet

COMIDA E BEBIDA •  Refeições no Seakers Food Court com água e 
uma seleção de sucos;

•  Food Trucks

• Bebidas*
• Sorvetes

EXPERIÊNCIA •  Jogos em família e atividades no Seakers 
Family Cove

• Vários torneios de esportes na ilha 
• Aulas de dança
• Música ao vivo fornecida pelos nossos DJs 
residentes
• Eventos como o Junkanoo Parade, Luna Libre 
Party e o Lighthouse Show

• Excursões
• Tratamentos de Spa
• Compras
• Atividades Fitness

*Seus clientes podem comprar o pacote de bebida antes do cruzeiro ou pagar por bebida.

Como meus clientes podem realizar pagamentos na ilha?

Todos os pagamentos na ilha são feitos através do cruise card do hóspede. O único lugar que não aceita o cruise card é o 
Bahamian Market, onde é aceito apenas dinheiro (USD).



PaCoteS Pré-PagoS

Posso planejar e reservar as atividades na ilha para os meus clientes antes deles embarcarem no cruzeiro?

Sim, todos os pacotes de bebida e internet e excursões podem ser reservados antes ou durantre o cruzeiro. Reservar 
para os seus clientes com antecedência, significa uma comissão extra para você e uma grande economia para eles: 
uma situação perfeita de ganho para ambos.
Atividades podem ser reservadas das seguintes formas:
• antecipadamente via MSc Book ou no site da MSc
• a bordo do navio ou através do aplicativo MSc for Me (se o programa digital estiver disponível a bordo do navio)
•  no Welcome centre

Os pacotes de bebida a bordo incluem bebidas na Ocean Cay?

Hóspedes que compraram um pacote de bebida a bordo ou pré-pago podem usá-lo na Ocean cay. A oferta de bebida 
na Ocean cay pode não incluir toda a seleção de bebidas a bordo do navio. Hóspedes que não compraram um pacote 
de bebidas podem comprá-lo na Ocean Cay (versões alcoólicas e não-alcoólicas estão disponíveis) para ser consumido 
na ilha durante o dia, e pode relaxar sabendo que todos os seus drinks estão incluídos no preço. Alternativamente, 
bebidas podem ser compradas do menu do bar e pagas individualmente. Os pacotes não são aplicados para hóspedes 
do Yacht Club ou da Experiência Aurea (bebidas complementares estão inclusas nessas experiências).

Quais excursões são oferecidas?

Você pode pré-reservar uma vasta variedade de atividades na ilha para seus clientes. Desde emocionantes passeios e 
românticas aventuras até atividades para a família, têm divertimento para todos. Você pode selecionar suas excursões 
a partir de uma diversa lista em: mscbook.com.

Reserve agora no mscbook.com 

http://www.mscbook.com
http://mscbook.com/

