Cinco navios de cruzeiro em porto em simultâneo

Porto de Lisboa recebe pela primeira vez Celebrity Infinity
É já no próximo dia 29 de outubro que o navio de cruzeiro Celebrity Infinity fará
a sua estreia na cidade de Lisboa, numa viagem com início em Harwich, passagem
por La Rochelle, Gijon, Vigo, Nassau, e com destino final em Miami.
O navio, da operadora Celebrity Cruises, foi lançado em 2001 e recentemente foi
alvo de uma profunda remodelação, com a introdução de algumas características da
classe Solstice da Celebrity Cruises. Em particular, destaca-se a introdução dos
restaurantes Qsine e Blu Mediterranean, o Bistro on 5, e um lounge informático.
Também foram inseridas suites de luxo com vista para o mar assim como cabines
interiores.
Com 294 metros de comprimento e com mais de 91 mil toneladas, o Celebrity
Infinity conta com 1059 cabines – destas 538 têm varanda –, e uma capacidade
global para 2170 passageiros.
A receção do navio será feita por rebocadores da empresa Svitzer, sendo que o
comandante será recebido por representantes da autoridade portuária, para
trocarem a habitual placa comemorativa, que assinala a primeira paragem do
Celebrity Infinity na capital portuguesa.
Também no dia 29 de outubro o Porto de Lisboa recebe mais quatro navios,
totalizando assim cinco navios de cruzeiro em porto, em simultâneo. No total,
os navios Costa Fortuna, MSC Orchestra, Azura, L’Austral e Celebrity Infinity
vão trazer à cidade de Lisboa mais de 10 mil turistas.
No Terminal de Cruzeiros de Lisboa, zona de Santa Apolónia, estarão os navios
Costa Fortuna e MSC Orchestra em operação de interporting, uma das operações
que tem vindo a crescer no porto da capital.
Em operação de trânsito, em Alcântara, estará o navio Azura, que escala Lisboa
numa viagem com início e fim em Southampton.
Por sua vez, o navio L’Austral termina o seu percurso na Rocha Conde de Óbidos,
partindo de Lisboa, no dia 30, para uma nova viagem com destino a Ushuaia, na
Argentina.
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