COMUNICADO DE IMPRENSA

Nos dias 23 e 28 de Outubro

Dois navios escalam Lisboa
em viagem inaugural
Em viagem inaugural, dois navios de cruzeiro fazem escala no porto de Lisboa, nos
dias 23 e 28 de Outubro. São eles o Thomson Dream, com capacidade para 2150
passageiros e o NEUW Amsterdam, para 2100 passageiros. Ambos vão estar
aportados no terminal de Santa Apolónia.
O Thomson Dream – a mais recente aquisição da Thomson Cruises, um dos maiores
operadores de cruzeiro do Reino Unido –, começou a operar sob a marca Thomson
Cruises no passado mês de Abril. Até essa altura, este navio, denominado Costa
Europa, pertencia ao operador italiano Costa Cruises.
O rebaptizado Thomson Dream inicia a viagem inaugural em Palma de Maiorca,
passando por Barcelona, Gibraltar, Vigo e Cherbourg, e termina o percurso em
Harwich.
No dia 28 é a vez do Nieuw Amsterdam aportar na capital portuguesa. O navio, lançado
à água em Julho passado, é propriedade da Holland America Line. A embarcação
celebra o glamour e a história da cidade de Nova Iorque (originalmente baptizada de
New Amsterdam) e destaca-se pela inspiração do design interior e pela valiosa
colecção de arte, onde se encontram obras de antigos mestres holandeses e criações
de renomados artistas contemporâneos.
Este novo navio é o quarto com o mesmo nome. O primeiro Nieuw Amsterdam foi
lançado em 1906, tendo navegado regularmente durante a Primeira Guerra Mundial,
até 1932. Tinha 17.149 toneladas e transportava 2886 passageiros, 2200 dos quais em
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terceira classe, o segundo em 1983 e ficou conhecido por "the Darling of the Dutch," O
Nieuw Amsterdam III foi lançado no mesmo ano e navegou no Alaska e Caraíbas.
O Thomson Dream e o Nieuw Amsterdam são os dois últimos navios a estrear-se em
Lisboa este mês, depois do Seabourn Sojourn, a 11, e o Queen Elizabeth, a 15.

Página 2 de 2

