COMUNICADO DE IMPRENSA

Turismo de cruzeiros

Porto de Lisboa espera mais de 70 mil passageiros
em outubro
O Porto de Lisboa prevê receber mais de 70 mil passageiros de cruzeiro durante o
mês de outubro, transportados por um total de 49 navios que escalam a capital
portuguesa.
Outubro assume-se assim como o mês recorde do ano de 2012 ao registar o maior
número de passageiros, que corresponderão a 13 por cento do total de 520 mil
passageiros previstos para este ano.
A elevada afluência de navios e de passageiros de cruzeiro durante o mês de
outubro é já habitual no Porto de Lisboa, o que se justifica pelo fim da época dos
cruzeiros no Mediterrâneo e o consequente reposicionamento dos navios de
cruzeiro no continente Americano.
Este ano acresce ainda facto de estarem a realizar escalas o navio Costa Fortuna,
do operador Costa Cruises, de 23 de setembro a 25 de novembro, o cruzeiro “The
Columns of Hercules”, de 9 dias/8 noites, com possibilidade de início e fim em
Lisboa e escala em Valencia, Barcelona, Savona, Málaga, Casablanca e Cádiz, num
total de oito escalas, das quais quatro durante o mês de outubro.
Também o navio MSC Magnífica, do operador MSC Cruises, está a realizar, entre 21
de setembro e 31 de outubro, um cruzeiro que permite o embarque e desembarque
de passageiros em Lisboa e escala em Casablanca, Barcelona, Génova e Málaga,
num total de seis escalas, quatro a terem lugar em outubro.
A ocorrência destes cruzeiros permitirá tornar o mês de outubro no mês do ano que
regista o maior número de escalas em interporting, isto é, aquelas que são
realizadas por navios cujos itinerários incluem Lisboa como porto de trânsito,
oferecendo, também, a possibilidade de embarque/desembarque de passageiros e
trazendo mais turistas à capital.
No que respeita a valores diários, o dia 6 de outubro registou o maior número de
escalas (cinco), a que correspondem cerca de 5 mil passageiros.
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