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El port de Palamós rebrà 8.000 passatgers amb 
sis escales de la companyia AIDA  
 

• La naviliera alemanya s’estrena a Palamós amb el vaixell AIDAaura que 
aquest any farà sis escales, portarà 8.000 turistes i tindrà un impacte 
econòmic estimat de 500.000 euros en el territori 
  

• Doble escala simultània de la companyia nord-americana Seabourn 
Cruises demà a Palamós, que arribarà per primer cop amb el Seabourn 
Encore 
 
 

 
Imatge del característic vaixell AIDAaura amarrat avui al port de Palamós. 
 
 
La companyia alemanya AIDA Cruises ha arribat avui al port de Palamós (Baix 
Empordà), després de l’esforç de les institucions que componen Costa Brava Cruise 
Ports en els principals fòrums del sector de creuers per captar noves companyies i 
noves escales. Aquesta naviliera realitzarà sis escales amb el creuer AIDAaura al 
llarg de la temporada. El gerent de Ports de la Generalitat, Joan Pere Gómez 
Comes, ha destacat que aquestes sis escales “suposaran l’arribada de 8.000 
turistes de creuer del mercat alemany i un impacte econòmic estimat de 
500.000 euros en el territori”. A més, les instal·lacions palamosines rebran demà 
una doble escala de la companyia nord-americana Seabourn Cruise Line amb el 
Seabourn Odyssey i el Seabourn Encore, que farà la seva escala inaugural en 
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aigües de la Costa Brava. Així mateix, el pròxim divendres, 19 de maig, el vaixell Tui 
Discovery també realitzarà una escala. 
 
El gerent de Ports de la Generalitat, acompanyat del president de la Cambra de 
Comerç de Palamós, Xavier Ribera, i de representants de l’Ajuntament de Palamós, 
ha assistit a l’estrena de la companyia alemanya AIDA Cruises al port de Palamós. 
Gómez ha lliurat la metopa portuària al capità del creuer AIDAaura, amb motiu de la 
seva primera escala a l’enclavament baixempordanès.  
 

 
Joan Pere Gómez en el moment de lliurar la mètopa al capità. 
 
 
Un 66% de creueristes es queden a Palamós 
 
El creuer AIDAaura ha fet avui la primera de les sis escales previstes per aquesta 
temporada. Aquest vaixell decorat amb una artística cara ha fet escala amb gairebé 
1.300 passatgers majoritàriament alemanys i més de 390 tripulants. El creuer ha 
arribat a les 8.00 hores del port italià de Livorno i preveu salpar a les 19.30 hores 
cap al port de Maó. 
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Gómez també s’ha referit al percentatge de creueristes que es queden al municipi i 
els que marxen d’excursió i ha explicat que “dels turistes de l’AIDAaura  un 66% 
ha decidit quedar-se a Palamós i un 34% ha fet excursions a diferents punts de 
la destinació”, com al barri jueu de Girona, el Museu Dalí, a Figueres; el Teatre 
Museu Gala-Dalí, a Púbol; les poblacions medievals de Pals i Peratallada; Tossa de 
Mar i Lloret de Mar i alguns han fet cicloturisme pel Camí de Ronda. 
 
El vaixell AIDAaura  disposa de tres restaurants, un teatre, una biblioteca, simulador 
de golf, pistes de running, pista de bàsquet, club per a nens i gimnàs . Pel que fa a 
les característiques tècniques el creuer té bandera italiana, un eslora de 203 metres, 
un calat de 6 metres i un registre brut de 42.289 tones. 
 
El creuer AIDAaura pertany a la naviliera alemanya AIDA Cruises que ha apostat per 
l’art contemporani des dels seus orígens. L’any 1996 va encarregar a l’artista Feliks 
Bütter la decoració dels seus vaixells. Des d’aleshores, AIDA ha donat suport 
incondicional a l’art contemporani, cedint espais en alguns dels seus vaixells per fer 
exposicions i subhastes d’art. De fet, els llavis vermells pintats per Bütter a la proa 
dels creuers s’han convertit en el símbol de la companyia. 
 
Dues escales simultànies de la companyia Seabourn a Palamós 
 
La naviliera nord-americana Seabourn Cruises Line farà demà dijous, 18 de maig, 
una doble escala simultàniament al port de Palamós: el Seabourn Encore que farà 
l’escala inaugural, ja que serà la seva primera estada a Palamós, i el Seabourn 
Odyssey, que torna per tercer any consecutiu. Els dos creuers, que portaran un miler 
de passatgers majoritàriament nord-americans, fan rutes de deu dies per la 
Mediterrània occidental. 
  
El Seabourn Encore, que preveu fer cinc escales aquest any a Palamós, farà escala 
a les 8.00 hores procedent del port francès de Bandol i salparà a les 18.00 hores cap 
a Palma de Mallorca. El vaixell porta a bord 573 turistes majoritàriament nord-
americans disposats a conèixer Palamós i altres punts de la destinació. El vaixell té 
una eslora de 210 metres, un calat de 6,5 metres i un registre brut de 40.350 tones. 
 
El Seabourn Odyssey, que enguany farà dues escales a Palamós, preveu arribar a 
les 8.00 hores procedent del port de Barcelona i salparà a les 18.00 hores cap al port 
francès de Sété. El vaixell porta a bord 400 turistes de creuer que visitaran Palamós i 
altres llocs de la destinació. Aquest vaixell té una eslora de 198 metres, un calat de 6 
metres i un registre brut de 32.348 tones. 
 
La naviliera Seabourn, que porta més de dotze anys apostant per Palamós, i més 
recentment per Roses, farà aquest any set escales a Palamós i una a Roses, amb 
un total de 5.000 creueristes que visitaran la Costa Brava. 
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Tui Discovery i Albatros, a Palamós i Roses 
 
Els creuers Tui Discovery (Palamós) i Albatros (Roses) tancaran el pròxim divendres, 
19 de maig, les escales d’aquest mes. Així, el mes de maig Palamós rebrà sis 
escales de creuer i Roses una. En total, set escales que portaran 6.000 creueristes 
al territori que ajudaran a desestacionalitzar la temporada turística dels dos municipis 
i de la Costa Brava. 
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