
CONHEÇA AS 
5 ATRAÇÕES 
INCRÍVEIS DE 
PERFECT DAY 
AT COCOCAY

Chegar até a ilha de CocoCay é como vivenciar um universo 
de fantasias em pleno mundo real! Só estando na ilha para 
entender o que significa um dia perfeito. Alguns chamam 

essa sensação de sonho, nós da Royal Caribbean preferimos 
dizer “encantamento”. Prepare-se para “saborear” uma prévia 

das atrações de Perfect Day at CocoCay!
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Curta com muita 
emoção esse parque 
aquático com 13 toboáguas 
e duas torres de água. 
O maior deles, o Daredevil’s 
Peak, tem 41 metros de altura. 
Aproveite também a maior
piscina de ondas do Caribe.

Thrill 
Waterpark

Up, up and away é um dos 
pontos altos (literalmente) de 
Perfect Day at CocoCay. Sob 
um balão a 135 metros de 
altura, o hóspede tem diante 
de si o ponto de observação 
mais alto da ilha, com uma 
imagem de tirar o fôlego 
da região das Bahamas.

Up, up 
and away
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Agite o seu dia com 
atividades à beira-mar na 
praia de South Beach, como 
canoagem e stand-up. Se 
preferir, relaxe nas águas 
cristalinas e na areia branca 
da praia Chill Island.

South Beach 
e Chill Island
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Quer um pouco de descanso 
enquanto aprecia o mar 

caribenho? Vá para o 
Oasis Lagoon, que oferece 

espreguiçadeiras dentro 
da água. Pertinho de você 

estará um bar aquático 
servindo bebidas refrescantes 

para completar a sensação 
de um dia perfeito.

Oasis
Lagoon
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Para aqueles que curtem unir 
uma bela paisagem com 

aventura, a tirolesa de Perfect 
Day at CocoCay é a melhor 
escolha. São 487 metros de 

comprimento que levam o 
turista por toda a ilha. Para 

fechar com“chave de ouro”, a 
aterrissagem é no belo mar do 

Caribe.  Sensacional, não acha?

Tirolesa

Gostou de conhecer um pouco 
das atrações de Perfect Day at 

CocoCay? Deixe outros 
deslumbrados também, 

compartilhe este infográfico nas 
redes sociais! Quem sabe não 

consegue uma companhia para 
conhecer a ilha do dia perfeito!


