Cruzeiros em junho

Porto de Lisboa recebe três navios em primeira escala
Ao longo do mês de junho o Porto de Lisboa volta a receber três novos navios
de cruzeiro. Azamara Quest, Carnival Legend e Royal Princess escalam a capital
portuguesa pela primeira vez, nos dias 2, 18 e 19 de junho, respetivamente.
O primeiro navio em destaque, Azamara Quest, chega já no próximo domingo,
dia 2 de junho, e é um dos dois navios de cruzeiro que constituem a frota da
companhia Azamara Club Cruises, tendo o seu irmão, o Azamara Journey, vindo
a Lisboa pela primeira vez no dia 20 de abril de 2008. Com 180,4 metros de
comprimento, o Azamara Quest tem capacidade para 694 passageiros e 408
tripulantes.
Lisboa é o porto de destino final da viagem que tem início em Nice, e escala em
Barcelona, Valência e Gibraltar, sendo ao mesmo tempo o porto de partida, no
dia 3 de junho, para a viagem que realizará pelo Atlântico com passagem por
Bilbao, St. Jean de Luz, St. Malo, St. Peter Port, e com destino final em
Southampton.
A 18 de junho chega o navio Carnival Legend, do operador Carnival Cruise
Lines, que pertence ao maior grupo mundial do mercado de cruzeiros, a Carnival
Corporation, sendo esta a terceira vez que o operador inclui a capital portuguesa
no itinerário de um dos seus 24 “Fun Ship”. As duas viagens anteriores tiveram
lugar em 2008, pelo Carnival Splendor, que escalou Lisboa na sua viagem
inaugural em julho desse ano.
A viagem do Carnival Legend, que tem início em Barcelona e fim em Dover,
passa também por Monte Carlo, Marseilha, Livorno, Civitavecchia e Málaga, para
além de Lisboa. A operar desde 2002, o Carnival Legend, tem 292,5 metros de
comprimento e cerca de 86 mil toneladas, e capacidade máxima para 2 680
passageiros e 1 030 tripulantes.
Logo no dia seguinte, 19 de junho, chega o Royal Princess - o novo navio de
cruzeiros da companhia Princess Cruises -, que integra Lisboa na sua viagem
inaugural, com fim em Barcelona, escala em Vigo, Gibraltar e Málaga e início em
Southampton, onde será batizado oficialmente, no dia 13 de junho, pela sua
madrinha, Kate Middleton, Duquesa de Cambridge.

A construção do Royal Princess foi terminada nos estaleiros Fincantieri, em Itália,
tendo um total de 320 metros de comprimento, 141 mil toneladas e capacidade
para 3 600 passageiros. Entre as suas características distintivas, destaca-se o
facto de todas as cabines externas terem varanda, e de ser o navio com o maior
deck da piscina, dos 17 que constituem a frota da Princess Cruises.
Para os novos navios, e para os passageiros que viajam a bordo e respetivos
comandantes, o Porto de Lisboa vai organizar e dinamizar várias ações de boas
vindas.
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