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Projetado para proporcionar muito conforto em 
longos cruzeiros intercontinentais, o Europa 100 
é composto de quatro decks ao longo de seus 100 
pés. Dotado de excepcional volume interno devido a 
seu “full beam deck”, chega a alcançar a velocidade 
de 23 nós. Autonomia de 3.500 milhas náuticas 
navegando a 10.5 nós, consumindo o total de 72 
lts/hora. 





O convés inferior do Europa 100 possui um deck de popa com borda falsa rebatível, formando uma maravilhosa plataforma de mergulho quando o barco encontra-se fundeado. 
À noite, luzes submersas propiciam um espetáculo único. Ainda neste convés, o compartimento de mergulho acomoda todo tipo de equipamentos do proprietário. Neste local 
também localiza-se uma cozinha de serviço que atende tanto o deck de popa como o deck principal. 
O Flybridge tem design arrojado e amplo espaço, contando com toldo Bimini de acionamento elétrico para a proteção contra o sol. Bar, mesa de refeições, área de churrasqueira 
situados entre a estação de comando secundária e bote de apoio.    



Na popa do convés do passadiço está localizada uma 
grande jacuzzi, com jet skis posicionados em ambos os 
bordos. 

A sala de entretenimento inclui uma grande TV de 
plasma, mesa de jogos e um sofá.  Esta é integrada 
à região da jacuzzi através de porta e janela de 
acionamento elétrico.



A ausência de corredores externos no convés 
principal proporciona um grande, iluminado 
e espaçoso salão principal. Decorado com 
criatividade, corresponde ao volume interno 
de uma embarcação superior a 130 pés.

A cozinha social é totalmente integrada a sala 
de estar e jantar, tornando o chef o centro das 
atenções. Além de todas as usuais aplicações 
de uma cozinha moderna e bem equipada, 
uma bancada de granito transforma uma das 
faces desta em um charmoso bar.
Refeições rotineiras podem ser preparadas na 
cozinha de serviço a ré, no deck de popa.





Na espaçosa suíte master, localizada no deck principal à vante do salão, há banheiros e closets independentes para o casal. 
O  closet masculino é anexo ao banheiro, enquanto que o feminino é acessado através de uma porta especial, totalmente 
escondido atrás da cama kingsize. Atrás de um grande espelho está oculta uma televisão de plasma, que somente se torna 
visível quando ligada.



No passadiço os mais modernos equipamentos eletrônicos, somados 
a monitoração computadorizada dos pontos vitais da embarcação,  
propiciam uma navegação segura e prazerosa, adequada para todos 
que verdadeiramente apreciam a convivência com o mar. 

A suíte e escritório do comandante, a ré da área de comando da 
embarcação, tornam mais cômodas as grandes travessias oceânicas. 

O Europa 100 conta com dois motores CAT C32 de 1652 BHP, 
estabilizadores NAIAD, Bow e Stern thrusters hidráulicos Wesmar como 
itens de série. Também estão disponíveis outras opções de motorização 
e acessórios. 



No passadiço, temos displays dos mais modernos 
equipamentos de navegação eletrônica, somados a 
monitoração computadorizada dos pontos vitais da 
embarcação. Todos estes conjuntos propiciam uma navegação 
segura e excitante, adequada para aquelas pessoas que 
verdadeiramente gostam de conviver com o mar.
Saindo-se pela por ta lateral do comando, o convés de proa 
e o solário são acessados. Sob o solário está disponível um 
enorme espaço para guarda de todo tipo de objetos como 
bicicletas, defensas e outros equipamentos tão necessários 
em uma embarcação pronta para dar a volta ao mundo. 

Comprimento Total: 
Comp. entre Perp.: 
Boca Máxima: 
Calado Máximo: 
Deslocamento Máximo: 
Deslocamento Leve: 
Capacidade de Óleo Combustível: 
Capacidade de Água Potável: 
Velocidade Cruzeiro Rápido:
Velocidade Máxima:

29,87 m
21,28 m
6,58 m
2,02 m
101,69 ton
77,89 ton
21.570 l
4.500 l
18 nós
23 nós

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Autonomia: 
Tipo: 
Classificação Casco: 
Material do Casco:
Material Casaria: 
Projeto de Casco:
Design Externo: 
Projeto Interior: 
Bow/Stern Thrusters:
Estabilizadores NAIAD:

3500 milhas náuticas
Semi Deslocamento
Lloyd’s Register
Alumínio
Alumínio
MCP Yachts
MCP Design Team
MCP Yachts / Oversee Yachts
Itens de série
Itens de série

Motores: 
Bandeira:
Classificação Comercial (opcional): 
Qtd. de pessoas pernoite:
Qtd. camarotes de convidados: 
Passageiros:
Escritório do Comandante:
Toaletes:
Tripulantes:

2 x CAT  C32 ACERTS - 1652 BHP
BRA ou Internacional
MCA/MI Comercial 
17
5
10-14
Sim
11
5

O detalhamento do escopo de fornecimento de cada MCP YACHT é objeto de lista itemizada contratual.
A MCP YACHTS se reserva no direito de alterar qualquer informação contida neste, no todo ou em parte, dentro da política de excelência da empresa e na busca incessante do aperfeiçoamento de seus produtos. 
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