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Esta semana o Porto do Fun-
chal registará um intenso movi-
mento de navios de cruzeiro, es-
tando previstos 13 navios até
domingo que, no global, pode-
rão trazer à Madeira até 30.317
passageiros. 
A semana começa, como irá

acontecer nos próximos meses,
com os navios AIDAblu e Thom-
son Majesty, aos quais se junta o
MSC Poesia, num cruzeiro posi-
cional que estará no Funchal até
às 16 horas. O AIDAblu tem lar-
gada prevista para as 05h30 de
amanhã, enquanto que o Thom-
son Majesty zarpa pelas 22 horas.
Amanhã, estará de regresso o AI-
DAstella e chegará o estreante
navio Europa 2, operado pela
Hapag-Lloyd. Este ultraluxuoso
navio será o último a estrear este
mês no Funchal, depois de o
porto ter recebido pela primeira
vez os navios MSC Preziosa e
Mein Schiff 3. O Funchal será o
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Costa Favolosa visita o Funchal no domingo.

Treze navios esta semana
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último porto de escala deste na-
vio que está a fazer um cruzeiro
de nove dias pelas Ilhas Caná-
rias. A capital da Madeira será si-
multaneamente o porto de em-
barque para novos passageiros

que irão usufruir de um cruzeiro
transatlântico de 12 dias até
Nova Iorque. O “ Europa 2” es-
tará amarrado ao Porto do Fun-
chal até às 20 horas de amanhã. 
Na quarta-feira escala pela pri-

meira vez no Funchal o reno-
vado MSC Armonia, que faz cá a
sua primeira escala da tempo-
rada. 
Na quinta-feira está previsto o

regresso do “Splendour of the

Seas”, para uma permanência
das 08 horas às 17 horas, bem
como a escala do navio “Hori-
zon”, operado pela Croisieres de
France, entre as 08 horas e as 14
horas. Sexta-feira acontece a es-
cala do navio Braemar, que es-
treia na Madeira uma mini-série
de cruzeiros pelas Canárias e
Cabo Verde, antes de em janeiro
cruzar o Atlântico rumo às Ca-
raíbas, onde ficará baseado até
ao final da temporada de in-
verno. 
Para sábado e domingo estão

previstos quatro navios, nomea-
damente o MSC Fantasia e Costa
Mediterrânea, no primeiro dia,
e o Costa Favolosa e o Norwe-
gian Spirit, no domingo, sendo
esta a primeira escala da tempo-
rada de inverno deste navio. Este
navio fará escalas regulares na
capital madeirense de 11 em 11
dias durante cruzeiros no Medi-
terrâneo e no Atlântico.
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Está prevista 
chegada de treze
navios esta
semana P. 2


