
 

 

 

 

 

 
avião português da euroAtlantic volta a repatriar marinheiros da 

Carnival Cruise Line 
 

marinheiros indianos já deixaram Espanha voam para a Índia de regresso 
a casa 

 
Um avião português da euroAtlantic airways (EAA) descolou do Aeroporto de San Pablo 
(SVQ) de Sevilha, com membros do Staff de um dos paquetes da Carnival Cruise Lines, 
atracados em portos da Andaluzia, com destino ao Aeroporto de Chhatrapati Shivaji 

(BOM) de Bombaim, onde não operem companhias portuguesas. Anteriormente o 
terminal doméstico foi chamado por ´Santa Cruz’ muitos dos passageiros embarcados, 
têm como destino final Goa, durante a ligação intercontinental, escutarão palavras que 
ainda lhes soarão familiares. 
 

        

 
 



A euroAtlantic airways volta ser escolha da Carnival Cruise Line, integrada na Carnival 
Corporation & pic, uma multinacional anglo-americana de cruzeiros, formada por 10 
companhias, como a Holland America Line, Princess Cruises nos Estados Unidos a P&O 
Cruises e Cunard Line no Reino Unido, AIDA Cruises na Alemanha, Costa Crociere na 
Itália, estendendo a sua rede ainda a Espanha e Austrália. 

 
A euroAtlantic airways recebeu da Carnival Cruise (Fleet Medical Operations) que 
opera 27 embarcações, com cerca de 40.000 tripulantes, garantias que todo o pessoal 
alvo de repatriamento, não estão infetados com o Covid-19, tendo já cumprido 
quarentenas superior a 14 dias. Para a EAA este o sexto repatriamento de navios 
atracados em portos do Japão, Tailândia, Estados Unidos, Espanha e Portugal (MSC 
Fantasia). 

 
Sobre a euroAtlantic airways (1993), todos os seus equipamentos são de origem 
americana e estão registados na Autoridade Nacional de Avião Civil (ANAC), opera com 
Boeing B777-200ER, Boeing B767-300ER, Boeing B737-800NG em 84,5% dos países do 
Mundo. A marca euroAtlantic é especializada em transporte aéreo ACMI, Charter e 
regular, tem por missão, Anytime, Anywhere.  

Mais informações em www.euroatlantic.pt 
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