COMUNICADO DE IMPRENSA
Este ano conta com 13 novas escalas

Porto de Lisboa recebe seis novos navios de cruzeiro em maio

O porto de Lisboa vai receber ao longo deste ano 13 escalas inaugurais, sendo que
já no mês de maio, vão passar pela cidade de Lisboa 6 dos navios que este ano
escalam a capital portuguesa pela primeira vez.
No dia 2 de maio está prevista a chegada do Grand Holiday, que integra a frota
Iberocruceros, e 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.
A 19 de maio chega a Lisboa o Costa Voyager que pertence à frota da Costa
Cruises. Este navio 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 fundo
amarelo - a imagem de marca da Costa Cruises -, a repintura do casco, entre
outros trabalhos.
É no dia 21 de maio que chega a Lisboa o novíssimo MSC Divina, vindo
diretamente dos estaleiros STX Europe, em Saint Nazaire, zarpando depois para o
Mediterrâneo terminando a sua primeira viagem no porto de Marselha, onde será
batizado a 26 de maio. Trata-se do 12º navio da frota MSC Cruises e, tal como o
MSC Splendida e MSC Fantasia, também escolheu o porto de Lisboa para a sua
viagem inaugural.
A 26 de maio chega a Lisboa o Costa neoRomantica, do operador Costa Cruises,
o Costa Romantica renovado depois de um investimento de cerca de 90 milhões de
euros, que incluiu a construção de novas áreas e a introdução de serviços. O antigo
teatro a bordo foi abolido e aproveitado para a construção de um spa com 6 mil
metros quadrados.
Para fechar o mês, a 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.
Entre junho e dezembro está prevista a passagem de mais 7 novos navios de
cruzeiros pelo porto de Lisboa.
Como forma de expressar o enorme orgulho em receber os mais recentes navios de
cruzeiro, o porto de Lisboa organizará ações de boas vindas aos navios, aos
passageiros que viajam a bordo e aos respetivos comandantes.

Até ao final do ano deverão escalar também pela primeira vez o porto de Lisboa os
navios Columbus 2, Ocean Dream, Riviera, Sun Princess, Aidamar, Costa Fascinosa
e Costa Favolosa.
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