Antecipando o Cruise Day Lisbon

Novo site do Lisbon Cruise Club já online
www.lisboncruiseclub.com
O novo site do Lisbon Cruise Club (LCC) já está online e acessível a todos,
assumindo-se como a plataforma privilegiada para quem quiser saber tudo sobre o
Cruise Day Lisbon, uma iniciativa inédita que se realiza em Lisboa no próximo dia 26 de
abril.
Através do site www.lisboncruiseclub.com, o LCC dá a conhecer os seus diferentes
projetos e dos seus parceiros, nesta fase com particular destaque para Cruise Day
Lisbon. Neste endereço vão estar publicados todos os detalhes relativos aos diferentes
momentos deste dia dedicado aos cruzeiros, e onde o público ficará a conhecer todas as
ações do evento. Será também a plataforma na qual os interessados poderão inscreverse, oportunamente, para a visita ao navio de cruzeiros MSC Orchestra, e ficar a saber
quais os restaurantes das Docas de Lisboa que praticam descontos nesse dia, mediante
a apresentação de um voucher, oferecido aos visitantes da Montra de Cruzeiros.
O Lisbon Cruise Club, criado em 2012, é um projeto da iniciativa da APL que tem como
principal objetivo valorizar o turismo de cruzeiros envolvendo os agentes económicos e
autoridades da atividade num compromisso de desenvolvimento sustentável com
benefícios para todos, sempre com o desígnio principal de promover Lisboa como um
destino de cruzeiros de elevada qualidade. Atualmente conta com 38 membros,
continuando a reforçar a sua representatividade de um setor em crescimento na capital
portuguesa.

Membros do Lisbon Cruise Club:
APL, MSC Cruzeiros, Melair, Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P., Agência de
Viagens Blandy, MSC Portugal, Lisnave, Douro Acima, Viagens Abreu, El Corte Inglês, União de Associações
do Comércio e Serviços, AHRESP, Associação de Dinamização da Baixa Pombalina, Turismo de Portugal, I.P.,
CARRISTUR, ANA – Aeroportos de Portugal, S.A:, ANTRAL, Associação dos Agentes de Navegação de Portugal,
Arenthern – Agência de Navegação, Fórum Empresarial da Economia do Mar, Capitania do Porto de Lisboa,
Espírito Santo Viagens, Fundação Oriente, Pinto Basto Serviços Marítimos, Pioneiro do Rio, PMS, Svitzer
Lisboa, IBERCRUISES, Município de Lisboa, Museu Nacional de Arte Antiga, GlobalSea, Cruise Consult, APAVT,
ESPRIM, Atelier Portátil, ACDSA, SLB e a Associação Valorização do Chiado.
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