COMUNICADO DE IMPRENSA

Porto de Lisboa recebe seis novos navios de cruzeiro em maio
Em maio, chegam a Lisboa 6 dos 13 navios previstos escalarem a capital portuguesa pela
primeira vez.
O primeiro, no dia 2 de maio, será o Grand Holiday, cuja primeira escala em Lisboa se insere
numa viagem com início e fim em Barcelona e passagem pelos portos de Sète, Gibraltar,
Portimão e Mahon.
O Grand Holiday, do operador de cruzeiros Iberocruceros, com 222 metros de comprimento
tem capacidade máxima para 1 800 passageiros e 660 tripulantes.
No dia 3 de maio é a vez do Saga Sapphire chegar a Lisboa, cidade incluída no itinerário que
tem início e fim em Southampton, e passagem por El Ferrol, Leixões, Gibraltar, Cartagena,
Marselha, Sète, Barcelona, Palma de Maiorca, Valencia e Cádiz.
O navio de cruzeiros Saga Sapphire é a mais recente aquisição da companhia Saga Cruises, e
trata-se do antigo navio de cruzeiros Bleu de France, do operador CDF Croisières de France,
que se estreou em Lisboa em junho de 2011.
Com 199 metros de comprimento, o Saga Sapphire foi remodelado no sentido de se adequar
ao estilo da Saga Cruises, o que envolveu a redução da capacidade de passageiros de 900 para
700 permitindo, assim, aumentar a dimensão das cabines bem como das áreas públicas.
Foram, também eliminadas escalas e criadas rampas entre dois decks, o que vai ao encontro
das necessidades dos clientes da Saga, de um modo geral de uma faixa etária mais elevada.
A 4 de maio chega a Lisboa o Costa Voyager, que pertenceu à Iberocruceros, a companhia do
Grupo Costa Cruises para o mercado ibérico, então denominado de Grand Voyage, pertence
agora à frota da Costa Cruises.
Com 180 metros de comprimento e capacidade para 920 passageiros, o Costa Voyager antes
de ser transferido para a Costa Cruises foi alvo de trabalhos de remodelação no valor de 3
milhões de euros que incluíram a repintura da chaminé com o tradicional “C” azul em funco
amarelo – a imagem de marca da Costa Cruises, a repintura do casco, entre outros trabalhos.

No dia 21 de maio, vindo diretamente dos estaleiros STX Europe, em Saint Nazaire, chega a
Lisboa o MSC Divina, zarpando de seguida, para o Mediterrâneo onde terminará a sua
primeira viagem no porto de Marselha, onde será batizado no dia 26 de maio.
Com 333 metros de comprimento, 38 metros de largura, 140 mil toneladas de arqueação
bruta, 1 751 camarotes e com capacidade par 4 363 passageiros, o MSC é o 12º navio da frota
MSC Cruises e apresenta características semelhantes aos navios MSC Splendida e MSC
Fantasia, que também escolheram o porto da capital portuguesa para a sua viagem inaugural.
A 26 de maio chega a Lisboa o Costa neoRomantica, que se encontra a realizar uma viagem
com início em Savona e fim em Amesterdão, passando por Málaga, Cádiz, Leixões, Bilbao, Saint
Malo, Le Havre Dover e Zeebrugge.
Do operador Costa Cruises, o Costa neoRomantica surge da renovação do Costa Romantica,
que representou um investimento de cerca de 90 milhões de euros, e inclui a construção de
novas áreas e a introdução de serviços.
O Costa neorromântica, com 56 mil toneladas, inclui dois novos decks, 111 novas cabines e
mais de 120 cabines e suites com varanda privativa, tendo a capacidade do navio passado de
1 697 para 1800 passageiros e o número de cabines de 678 para 789.
Nas novas áreas, os clientes podem encontrar um bar de vinhos e queijos, com 100 rótulos
diferentes e uma seleção de queijos de todo o mundo, um bar de café e chocolate, uma
pizzaria, um clube noturno e um cabaret. O antigo teatro a bordo foi abolido e aproveitado
para a construção de um spa com 6 mil metros quadrados.
Para fechar o mês, no dia 31 de maio, Lisboa recebe a visita do navio de cruzeiros Hamburg do
operador Plantours & Partner, numa viagem com início em Nice e fim em Lisboa, de onde
zarpará para uma nova viagem com destino final Hamburgo.
O Hamburg, com 144 metros de comprimento e capacidade para 421 passageiros, é o ex C.
Columbus que pertencia ao operador Hapag Lloyd Cruises.
Como forma de expressar o enorme orgulho que tem em receber os mais recentes navios de
cruzeiro e todos aqueles que vêm a bordo, o porto de Lisboa organizará ações de boas vindas
aos navios, aos passageiros que viajam a bordo e aos respetivos comandantes.

Lisboa, 19 de Abril de 2012

