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O novo Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões contempla:
• Um cais com 340m de comprimento e 18m de largura, com
capacidade para a acostagem de navios até 320m de comprimento e fundos a -10m;
• Uma Estação de Passageiros situada no edifício central do
complexo, com diversas valências para navios em escala ou
que efetuem embarque/desembarque de passageiros. Sem
limite de capacidade para passageiros em trânsito e com capacidade para 2 500 passageiros em turnaround (embarque
e desembarque);
• O Parque de Ciência e Tecnologia do Mar da Universidade
do Porto com Departamentos de Produção de Ciência (gabinetes e laboratórios experimentais) e de Divulgação Científica cuja gestão está a cargo do CIIMAR – Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental.

• Um Porto de Recreio Náutico para 170 embarcações e
respetivos serviços mínimos de apoio às embarcações, espaços de conveniência e funções de apoio aos tripulantes e
navegantes;
• Um Parque de Estacionamento para autocarros e viaturas
ao longo do molhe e ainda um Parque de Estacionamento
interior;
• Um Cais Fluviomarítimo para acostagem de embarcações
que proporcionem itinerários turísticos no rio Douro.
• Acessos diretos à cidade (corredor de espaço público à
cota baixa e corredor pedonal/velocipédico à cota alta).

Fax: +351 22 999 07 01
cruise.porto@apdl.pt
www.apdl.pt
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Ainda que visto ao longe, é já um ícone incontornável na paisagem ar-
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• Piso 3 destina-se à divulgação científica e é um local privilegiado para
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e um restaurante. Este será o espaço social e público por excelência,
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