INFORMAÇÃO DE AGENDA

Porto de Lisboa recebe o maior navio de cruzeiros
encomendado por um armador europeu
O Terminal de Cruzeiros de Alcântara do porto de Lisboa, recebe, pela primeira
vez, a 12 de Dezembro, a escala do navio MSC Fantasia, o maior navio de
cruzeiros alguma vez mandado construir por um armador europeu (a
companhia italiana MSC Cruises).
O porto de Lisboa é, assim, o primeiro porto a ser escalado pelo MSC Fantasia,
vindo directamente dos estaleiros STX Europe, em Saint-Nazaire, numa
viagem que antecede a inaugural e até mesmo o baptismo, que vai ter lugar em
Nápoles, a 18 de Dezembro, tendo como madrinha a actriz italiana Sophia
Loren. A 31 de Dezembro, o MSC Fantasia regressará ao cais de Alcântara
para passar o fim-de-ano, ocasião em que os passageiros vão poder desfrutar
do espectáculo de fogo-de-artifício, promovido pela Câmara Municipal de
Lisboa, com o rio Tejo e a Ponte 25 de Abril como cenário.
Para assinalar o momento, a APL preparou um conjunto de acções de
acolhimento ao navio e aos seus passageiros. O MSC Fantasia será escoltado
por rebocadores da empresa Svitzer, que vão lançar jactos de água desde a
sua entrada no estuário do Tejo até ao Terminal de Cruzeiros de Alcântara,
onde ficará acostado. Os passageiros vão ser recebidos no cais por um grupo
de malabaristas, monociclos e andas e a habitual oferta de brindes. 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.
Com um peso bruto de 133.500 toneladas, seis vezes o comprimento da Torre
de Pisa e nove metros mais que a Torre Eiffel, o navio tem o mesmo
comprimento que um arranha-céus de 23 andares, ou seja, 333 metros. O MSC
Fantasia, uma obra-prima do estilo italiano, que combina tecnologia avançada,
elegância e serviços exclusivos, vem juntar-se aos restantes dez navios do
operador MSC Cruises.
O MSC Fantasia dispõe de uma área VIP, a “MSC Yacht Club”, com 99 suites,
onde os passageiros vão poder usufruir de um conjunto de serviços exclusivos
bem como de um piso de cristal Swarovski e de um tecto transparente que lhes
permitirá desfrutar da magia de navegar e olhar o céu estrelado.
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Além desta área, o navio conta ainda com 1.637 camarotes para 3.959
passageiros e 1.325 tripulantes, um teatro com 1.700 lugares, um SPA com
1.500 metros quadrados, cinco restaurantes, quatro piscinas, 12 piscinas de
hidromassagem, um simulador de fórmula 1 e um cinema interactivo 4D, entre
outros espaços de lazer.

Local: Terminal de Cruzeiros de Alcântara
Data: 12 de Dezembro – sexta-feira
Hora de chegada – 08h00
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