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Depois de um ano de 2017 em 
que os Açores tiveram um interes-
sante número de escalas, o ano de 
2018 também deverá trazer mais de 
uma centena de escalas ao arquipé-
lago.

Assim, no corrente mês de Janei-
ro teremos 8 escalas de navios de 
cruzeiro, sendo 5 em Ponta Delgada, 
2 na cidade da Horta e 1 na Praia da 
Vitória.

As escalas do ano inicia-se já 
amanhã com a passagem no termi-
nal de cruzeiros das Portas do Mar 
do paquete ARCADIA, da popular 
operadora britânica P&O.  

A escala deste popular navio de 
cruzeiros é a última de um interes-
sante cruzeiro de 24 noites,  com 
destino ás Caraíbas, aonde visitou 
alguns dos principais portos daque-
la região.

O ARCADIA foi construido nos 
estaleiros italianos  de Fincantieri e 
tem 86.799 toneladas de arqueação 
bruta. 

As suas dimensões são 289,8 me-
tros de comprimento, 32,2 metros 
de boca e um calado de 7,8 metros. 

Disponibiliza 11 decks, onde se 
distribuem todos os espaços públi-
cos assim como os camarotes. 

Tem capacidade para alojar  2016 
passageiros em ocupação normal 
sendo a sua tripulação composta por 
976 elementos.

No dia 9 será a vez do BLACK 
WATCH, um dos navios da popular 
operadora inglesa Fred Olsen Cruise 
Line.

Esta escala é a primeira de um 
extenso itinerário de 108 noites à 
volta ao mundo, denominado “Won-
ders of the World”, e levará aquele 
navio  percorrer os diversos pontos 
do globo, aonde fará 45 escalas em 
alguns dos mais paradisíacos portos 
nas Caraíbas, Pacifico e Indico.

O BLACK WATCH foi construido 
nos estaleiros Wartsila, em Helsín-
quia, na Finlândia, em 1972, para 
a extinta operadora Royal Viking 
Line, com o nome de Royal Viking 
Star, onde se manteve até 1991. 

Entre 1991 e 1994 passou a fazer 
parte da Norwegian Cruise Line. 

Depois de uma breve passagem 
pela Royal Cruise line, entre 1994 4 
1996,  foi adquirido pela Fred Olsen  
e renomeado com o actual nome.

Possui 28.613 toneladas de deslo-
camento, tendo como comprimento 
205,7 metros de comprimento, 25,2 
metros de boca e um calado de 7,55 
metros. 

Tem capacidade de alojamento 
para 820 passageiros e 415 tripulan-
tes.

O BLACK WATCH, depois desta 
passagem em Ponta Delgada, rumará 
para a Horta, segunda escala deste 
longo e interessante cruzeiro.

As escalas do mês irão prosseguir 
no dia 20 e 21 com nova visita aos 
Açores do  AIDAvita, da operadora 
germânica Aida Cruises,  que volta 
a fazer nesta cidade a primeira de 
3 escalas no arquipélago, inseridas 
num cruzeiro de 14 noites, iniciado 
no dia 15 em Gran Canária e que in-
clui igualmente a passagem pelas ci-
dades da Horta, no dia 22,  e Praia 
da Vitória no dia seguinte.

Construido nos estaleiros de Aket 
MTW, na Alemanha, em 2002, o AI-
DAvita possui 42.289 toneladas de 
arqueação bruta. 

As suas dimensões são 202,9 me-
tros de comprimento, 28,1 metros de 
boca e 6,3 metros de calado. 

Tem capacidade para alojar 1266 
passageiros em ocupação normal, 
que poderão chegar até aos 1.687 em 
ocupação máxima, sendo a  sua tri-
pulação composta por 426 elemen-
tos.

O dia 26 marca o regresso a Pon-
ta Delgada do SAGA SAPPHIRE, 
navio almirante da luxuosa opera-
dora britânica Saga Cruises, empre-
sa vocacionada para cruzeiros para 
adultos.

Esta escala em Ponta Delgada 
faz parte de um excelente itinerário 
de 32 noites, intitulado “21 Nights 
Murder Mystery in the Caribbean”, 
que se inicia no próximo dia 22 do 
corrente mês, na cidade inglesa de 
Southampton e que terá nas Caraíbas 
um deslumbrante itinerário com 
paragens em alguns dos principais 
destinos daquele arquipélago, e que 

antes do regresso ao seu porto de 
origem terá ainda escalas em Cabo 
Verde e Canárias.  

Construido nos estaleiros de Bre-
mer Vulkan, em Bremen, Alemanha, 
em 1981, para a companhia de cru-
zeiros alemã Hapag Lloyd, foi bapti-
zado como Europa.

A partir de 1998 passou por di-
versas companhias, como Star Crui-
ses, Pullmantur e CDF Croisiéres de 
France. 

Em 2011 foi adquirido para a Saga 
Cruises e depois de uma longa ida a 
estaleiro,   entre Novembro de 2011 e 
Março de 2012, foi renomeado com 
o actual nome.

Das suas principais característi-
cas realce para as 37.301 toneladas 
de arqueação bruta, 199,6 metros de 
comprimento, 28,55 metros de boca 
e um calado de 8,3 metros. 

Possui 12 decks, 10 dos quais des-
tinados aos passageiros. 

Em ocupação normal pode trans-
portar 752 passageiros que poderão 
chegar aos 1158 em ocupação máxi-
ma. 

A sua tripulação é constituída por 
406 tripulantes.

As escalas de Janeiro terminarão 
no dia 28 com a visita a Ponta Del-
gada do VENTURA, um dos maiores 

e emblemáticos navios da operadora 
P&O.

Esta escala é a última de um cru-
zeiro de 28 noites às Caraíbas, que 
aquele operador promove na época 
de Inverno e que é muito do agra-
do dos britânicos, que assim têm a 
possibilidade de durante algumas 
semanas deixarem o Inverno das 
ilhas britânicas, trocando-o por um 
itinerário transatlântico para aquele 
arquipélago no outro lado do Atlân-
tico, e que regra geral inclui uma vi-
sita ao arquipélago.  

Foi construido nos estaleiros ita-
lianos de Fincantieri, tendo sido 
inaugurado em Abril de 2008. 

Possui 116,000 toneladas de  ar-
queação bruta, 289 metros de com-
primento, 36 metros de boca e 8,5 
metros de calado. 

Possui 19 decks, 14 dos quais des-
tinados ás áreas publicas para pas-
sageiros. 

Tem capacidade para alojar 3.192 
passageiros em ocupação normal, 
que poderão chegar aos 3.597 em 
ocupação máxima. 

A sua tripulação é composta por 
1.239 tripulantes.

Texto do Azores Cruise Club, 
para Diário dos Açores

Já a partir de amanhã 

Mais de uma centena de cruzeiros 
farão escala nos Açores este ano

O Arcadia inaugura 
as escalas em Ponta 
Delgada já amanhã

O Aidavita vai fazer o pleno nas escalas, com visitas a Ponta Delgada, Angra e Horta O Black Watch será o segundo cruzeiro a fazer escala em Ponta Delgada, no dia 9 de Janeiro
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