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Esta semana, o nosso porto re-
ceberá a visita de 14 navios de
cruzeiro, sendo que o maior
movimento de navios está mar-
cado para a próxima quarta-
feira com as escalas dos 10 na-
vios que estarão no nosso final
de ano.
Os navios regulares que cos-

tumam fazer escalas semanais
no Funchal não nos visitarão nos
dias do costume, isto porque
navios como o AIDAblu, AIDAs-
tella, e Thomson Majesty altera-
ram propositadamente o seu iti-
nerário de modo a estar

presentes na quarta-feira no
Funchal.
Os primeiros navios da se-

mana estão previstos chegar ao
Funchal amanhã, onde têm che-
gada anunciada os paquetes
Adonia e Norwegian Spirit.
Ainda para o final do dia de
amanhã, está prevista a chegada
do paquete Funchal, o primeiro
dos 10 navios a chegar ao Fun-
chal para a passagem de ano na
ilha. Na quarta-feira, chegarão
ainda nove navios, nomeada-
mente o Aurora, AIDAstella, AI-
DAblu, Thomson Majesty, Bou-

dicca, Mein Schiff 3, Artania,
Marco Polo, e Saga Sapphire.
Destes navios, o Mein Schiff 3,
Artania, Saga Sapphire e AIDA-
blu irão pernoitar no nosso
porto, onde tem largada pre-
vista para o dia 1 de Janeiro.
Na sexta, dia 2 de Janeiro está

então prevista a chegada do pa-
quete Arcadia operado pela
P&O Cruises, bem como do gi-
gante MSC Fantasia, sendo es-
tas as últimas escalas da se-
mana. Segundo informações
disponibilizadas no site da
APRAM, ambos os navios têm

chegada anunciada para as 09
horas, sendo que o Arcadia tem
previsto deixar o Funchal pelas
16:00h e o MSC Fantasia pelas
17 horas. Ou seja, todas as esca-

las esta semana no Funchal es-
tão previstas acontecer entre
terça e sexta-feira.

Jorge Ferreira

cruzeirosjorge.blogspot.com

Catorze navios em quatro dias JM

Arcadia estará no Funchal no dia 2 de janeiro.


