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Wycieczkowiec z serialu "Statek Miłości" w szczecińskim
porcie

14.09.2012

W dniu 14 września 2012 r. w godzinach porannych, do nabrzeża w
szczecińskim porcie przybił pełnomorski statek wycieczkowy
"Discovery". Ten sam, na którym kręcono sceny serialu telewizyjnego
"Statek Miłości". Funkcjonariusze PSG w Szczecinie Porcie „przywitali”
przybyłych na pokładzie 662 pasażerów oraz 286 osób załogi.
Jednostka ma 168 m długości i ponad 24 m szerokości. Rozwija
prędkość 18 węzłów. Na ośmiu dostępnych dla pasażerów pokładach
znajduje się m.in. centrum zdrowia, strefa fitness, dwa baseny, dwa
jacuzzi, sześć barów, dwie restauracje, kino, centrum medyczne i
sklepy. Jednostka należy do brytyjskiego armatora Voyages of
Discovery. Wycieczkowiec jest w trakcie piętnastodniowego rejsu po
Bałtyku, na jego trasie znalazła się m.in. Kopenhaga i Petersburg. W
latach 70. "Discovery" - nazywał się wtedy "Island Princess" - pojawiał
się w popularnym amerykańskim serialu telewizyjnym "Statek Miłości".
Statek ma wypłynąć ze szczecińskiego portu w piątek późnym
wieczorem. Kolejnym portem, do którego zmierza jest niemiecki
Sassnitz.
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