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Luxuoso “Deutschland” visita três ilhas açorianas 

«Viagem de sonho às ilhas do Atlântico» é a designação do cruzeiro que traz o luxuoso 

navio “Deutschland” ao arquipélago açoriano. Com início e terminus na cidade de 

Bremerhaven, este é mais um itinerário atlântico que privilegia vários portos nacionais, 

com especial destaque para as três escalas nos Açores. Num total de 20 dias de viagem, 

até ao momento o referenciado navio alemão já visitou a cidade do Porto, Lisboa, o Porto 

Santo e o Funchal. Os dias 12, 13 e 14 de agosto estão reservados para os Açores, com 

visitas a Ponta Delgada, Horta e Praia da Vitória, respetivamente. As escalas deverão 

ocorrer no horário compreendido entre as 07h00 e as 20h00, dos referidos dias.  

 

Claramente vocacionado para o mercado alemão, o “Deutschland” foi inaugurado em 

maio de 1998, após ter sido construído nos estaleiros Howaldtswerke-Deutsche Werft, 

em Kiel. Com 175 metros de comprimento, 23 metros de boca e 6,8 metros de calado, 

possui 22 mil toneladas de arqueação bruta e tem capacidade para acomodar 513 

passageiros e 270 tripulantes. Na presente viagem, a bordo encontram-se 292 passageiros 

e 267 tripulantes, que vão trazer àquelas cidades o habitual colorido dos dias de ‘São 

Vapor’. 

 

Apesar das pequenas dimensões, é essencialmente nas áreas interiores que se destaca, 

com majestosos salões, obras de arte de grande valor, tetos ornamentados, finos 

mármores, madeiras nobres, mobílias luxuosas e lustres em cristal. Fortemente inspirado 

na Art Déco, a sua decoração reflete a opulência e sumptuosidade dos Loucos Anos 20, 

do século passado. 

 

Realce para uma situação pouco habitual nesta indústria, situação essa relativa ao facto 

do “Deutschland” navegar parte do ano ao serviço da Colorado State University, no 

âmbito do programa Semester at Sea. Para esse efeito, assume uma diferente designação, 

no caso “World Odyssey”.  
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Referência final para uma outra curiosidade associada a este paquete, uma vez que o 

«Deutschland» foi o palco privilegiado das filmagens da famosa série televisiva alemã 

«Das Traumschiff» (O Navio dos Sonhos), inspirada na não menos mediática «The Love 

Boat». 
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