INFORMAÇÃO DE AGENDA

Carnival Splendor pela primeira vez no porto de Lisboa
O Terminal de Cruzeiros de Alcântara do porto de Lisboa, recebe, pela primeira
vez, a escala do navio Carnival Splendor, o primeiro navio do operador Carnival
Cruise Lines a escalar a capital portuguesa, no dia 6 de Julho.
Ao comandante do navio será entregue uma placa comemorativa, numa
cerimónia que acontece sempre que um navio de cruzeiros efectua a sua
primeira escala no porto de Lisboa.
Para assinalar o momento, a APL preparou um conjunto de acções de
acolhimento ao navio e aos seus passageiros. O Carnival Splendor será
escoltado por rebocadores da empresa Svitzer, que lançarão jactos de água
desde a sua entrada no Estuário do Tejo até ao Terminal de Cruzeiros de
Alcântara, onde ficará acostado. Os passageiros serão recebidos no cais por
um grupo de malabaristas, monociclos e andas, e a habitual oferta de brindes.
A Carnival Cruise Lines, pertence ao maior grupo mundial do mercado de
cruzeiros, a Carnival Corporation, e é a primeira vez que Lisboa é incluida no
itinerário de um dos seus 23 “Fun Ship” (no segundo ano que opera na
Europa). O Carnival Splendor, acabado de construir nos estaleiros Fincantieri,
em Itália, é o mais recente, maior e mais inovador navio deste operador.
A viagem inaugural deste cruzeiro terá como porto de partida Génova, em
Itália, e de destino Dover, em Inglaterra, passando pelos portos do Mónaco,
Barcelona, Lisboa e Le Havre. Com 290 metros de comprimento e 113
toneladas, um luxuoso Spa (o maior da frota “Fun Ship”), para além de 22
bares e lounges, cibercafé, quatro piscinas e teatro, o navio tem capacidade
para 3.006 passageiros, em ocupação dupla, e 1.150 tripulantes.
Local: Terminal de Cruzeiros de Alcântara
Data: 6 de Julho – domingo
Hora de chegada – 11h30
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