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Costa Fascinosa
1.508 cabines
17 decks
4 piscinas
5 restaurantes
13 bares
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Quinta-Feira, 24 De OutubrO De 2013

Costa Favolosa

3.800 passageiros

1.110 tripulantes

113,2 mil t
290m

23 nós

35,5 m

1.508 cabines
13 decks
4 piscinas
4 restaurantes
13 bares

Empress

3.800 passageiros

1.110 tripulantes

795 cabines
9 decks
2 piscinas
3 restaurantes
6 bares

114,5 mil t
290 m

23 nós

35,5 m

1.853 passageiros

675 tripulantes

48,5 mil t
208 m

19,5 nós

30 m

Temporada de cruzeiros começa menor

Número de navios cai de 15 para 12 neste período em relação ao passado; previsão é movimentar cerca de 650 mil passageiros

além das praias de sP,
rJ e Ba, Buenos aires,
montevidéu e Punta
del este também são
opções até abril de 2014

Divulgação

rogério de moraes

Governo diz que
investe para
melhorar portos

colaboração para a folha

Os navios estão chegando.
Vindo principalmente da Europa em direção à costa brasileira, as embarcações cruzam o mar para a temporada
brasileira de cruzeiros, que
começa no mês que vem e segue até abril de 2014.
Eles vão aportar e zarpar
dos portos brasileiros com
destino a praias e cidades turísticas pelo Brasil e por parte da América Latina. Entre
os principais roteiros estão
Ilhabela, Búzios e Angra dos
Reis, que, na preferência das
rotas, vêm seguidos pelas
praias do Nordeste, com Salvador, na Bahia, puxando a
fila, principalmente nos cruzeiros de Carnaval.
Pela “vizinhança”, Buenos
Aires (Argentina), Montevidéu e Punta del Este (Uruguai) devem ganhar terreno
nesta temporada.

De são paulo

O Ministério do Turismo
reconhece que o país precisa melhorar a infraestrutura portuária, “adaptando-a aos cruzeiros marítimos, para que o turista tenha mais conforto e seja
melhor recebido”.
Desde 2003, o ministério diz que repassou R$
40,6 milhões para ações de
turismo náutico, como
construção e reforma de
portos —ao todo, o governo está investindo cerca de
R$ 75,5 bilhões nos portos.
Já assessoria da Codesp
(CompanhiadeDocasdoEstado de São Paulo), administradora do Porto de Santos, que concentra cerca de
60%doscruzeiros,reconhece que “eventualmente a
atracaçãoocorreacertadistância do terminal de passageiros, mas que quando
isso acontece, as companhiasoferecemtrasladoparaoterminal”.Ressaltaainda que navios de passageiros têm sempre prioridade.
Uma obra deve permitir
que mais navios de passageiros atraquem simultaneamente e mais próximo
do terminal.

outros mares

EM MIAMI, ORLANDO
E TODA A FLÓRIDA.

Inclui Km. ilimitada +
Seguros CDW e EP + Taxa
de aeroporto + Impostos +
Um motorista adicional

Veículo Econômico
Semanal a partir de

US

$184.95

De acordo com a Abremar
(Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos), esta temporada será 15% menor do
que a anterior. Isso porque,
neste ano, haverá três navios
a menos —ao todo, 12 embarcações virão ao país.
Depois de um crescimento
acelerado, que viu o número
de passageiros subir de cerca
de 139 mil (2004/2005) para
805 mil (2011/2012), o setor
estima cerca de 650 mil passageiros nesta temporada.
“Muitas companhias têm
ido buscar outras rotas [internacionais], o que está ligado
ao alto custo da operação no
Brasil”, explica Ricardo Amaral, presidente da Abremar.
Segundo ele, os custos das
operações marítimas no Brasil estão entre os mais altos
do mundo, o que faz as companhias optarem por escalas

Navio allure
of the seas,
da royal
Caribbean

mais vantajosas. Há também
a infraestrutura deficiente
dos portos por aqui, o que
muitas vezes prejudica a experiência do turista.
“Na alta temporada, você
tem um gargalo, com portos
limitando o número de navios
para evitar o caos. Três cru-

Minivan

Semanal a partir de

US

$273.95

Para reservas, termos
e condições gerais visite
pt.alamo.com ou ligue
para 4002-2829 ou
(21) 2517-4800 (Rio deJaneiro).
Favor solicitar o código de
reserva MF1.

Oferta válida até 14/12/2013. Termos e
tarifas sujeitos a alterações sem
aviso prévio.

zeiros embarcando e desembarcando ao mesmo tempo
representam mais de 15 mil
pessoas circulando por um
porto”, diz Renê Hermann,
diretor-geral para a América
do Sul do Grupo Costa (Costa
Cruzeiros e Ibero Cruzeiros).
O governo rebate as críticas (veja texto ao lado).
Diante desse cenário, o
destino mais favorecido, segundo as empresas, é Buenos
Aires. Milton Higutsi, vicepresidente da Agaxtur, afirma que há mais rotas internacionais nesta temporada,
com escalas também em Punta del Este e Montevidéu.
Antes de escolher o destino, confira qual cruzeiro se
encaixa no seu perfil a partir
da pág. F8. Duração da viagem, programação a bordo e
escalas influenciam no perfil
do passeio. Prepare-se também para os custos: a moeda
interna dos navios é o dólar.

MANUAL DO MARINHEIRO DE PRIMEIRA VIAGEM
O que você precisa saber antes de embarcar

BAGAGEM

EMBARQUE

> Alimentos e bebidas são
retidos no check-in –mas
devolvidos ao ﬁm da viagem
> Recomenda-se não exceder
duas malas por pessoa
> Etiquete as malas com
dados pessoais e as informações do navio

> Algumas empresas oferecem
check-in online
> Programe-se: o embarque
termina duas horas antes da
partida e o check-in só começa
depois das 11h
> Leve uma mochila com uma
muda de roupa (as malas
demoram a chegar à cabine)

DOCUMENTAÇÃO

NO NAVIO

> Os gastos são sempre em
dólar; as companhias exigem
depósito caução ou cartão de
crédito internacional
> Fique atento aos horários das
lanchas nas paradas e programe bem as atividades em terra

Para viagens nacionais, basta RG ou CNH
válidos; em rotas
internacionais, leve o
passaporte e vistos

PACOTE
RÉVEILLON
(28/12 a 02/01)

6 dias / 5 noites

PACOTE AÉREO VOANDO GOL
* Hospedagem Serra Azul com café da manhã

PACOTE
NATAL LUZ

(21 a 25/11 – 03 a 07/12
07 a 11/12)

5 dias / 4 noites

02 shows com ingressos
A partir de

R$ 2.198,00

PACOTE
NATAL

Tour Gramado e Canela, tour
Petrópolis e tour Linha
Bella com almoço

(21 a 26/12)

6 dias / 5 noites

Tour Gramado e Canela, tour
Petrópolis e tour Linha
Bella com almoço

A partir de

R$ 2.238,00
por pessoa

A partir de

R$ 2.218,00
por pessoa

por pessoa

Preços por pessoa hospedada em apartamento duplo std. Sujeitos a alteração e reajuste sem prévio aviso. Lugares
limitados, sujeitos a disponibilidade e confirmação. Confirme informações e consulte condições no momento da compra.

Consulte seu agente de viagens.
Atendimento:

11

2144-0400
www.pomptur.com.br

