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בחרו את האנייה ואת חדר המגורים שלכם

תנאי הזמנה

ההרפתקה שרק
מתעצמת משנה
לשנה

לוח לתכנון הפלגות

יום חדש ומושלם באי ®COCOCAY
האי ® Perfect Day® at CocoCayבאיי בהאמה הוא אי פרטי עבור אורחינו בלבד .כבשו את
מגלשת המים הגבוהה בצפון אמריקה וצלמו תמונה מגובה  120מטר בבלון ההליום.
הזמינו משקה בבר הבריכה ,שבבריכת המים המתוקים הגדולה ביותר
באיי בהאמה .או קבלו טעימה מבורה בורה בקבאנה הפרטית שלכם .גלו את
® Perfect Dayעל סיפון האניות ® Mariner of the Seasו,Navigator of the Seas®-
או על אחת האניות החדשניות שלנו מסדרת Harmony® ,Allure®, Oasis® :Oasis
ו .Symphony of the Seas®-מוכנים לריגושים?

 ROYAL AMPLIFIEDתכנית השדרוג
אנחנו לא משפצים ,אנחנו משנים את כללי המשחק .בשדרוג האניות
® ,Oasis of the Seasהאנייה הראשונה מסדרת  Oasisוה Allure of the Seas®-יתווספו
אליהם ריגושים שטרם נראו כמותם ,קולינריה מעולה וחוויות בלתי נשכחות לאורך כל היום
וכל הלילה .גלו גם את יתר האניות שלנו ששודרגו ,ה ,Navigator®-הMariner®-
וה .Independence of the Seas®-העתיד של ההרפתקאות כבר כאן.

אנו גאים להציג את הSPECTRUM OF THE SEASSM-
 Spectrum of the SeasSMהיא האנייה הראשונה שלנו מסדרת ,Quantum Ultra
המפליגה משנגחאי .גלו את המתחם האקסקלוסיבי שלנו לאורחי הסוויטות הכולל גישה
באמצעות כרטיס אלקטרוני אישי ,מסעדה ייעודית ,טרקלין ,סיפון שיזוף ומתחם קניות.
 Spectrum of the SeasSMמציעה מסעדות כמו ,Jamie's Italian ,Izumi, Chops Grille
 ,Wonderland’s Dadongואת בית הקפה וחדר התה המסורתי החדש .Leaf and Bean
הוסיפו גם את ה Sky PadSM-האייקוני ,חוויית טרמפולינת באנג'י המשלבת מציאות מדומה,
ותגלו מה המשמעות האמיתית של .Ultra Class

סיירו

האניות מסדרת OASIS
יותר גדולות ויותר חדשניות
באניות הגדולות בעולם" ,יותר גדולות" זה אומר  -יותר הרפתקאות.
אין אף חופשה בעולם שמציעה יותר הרפתקאות בשבוע אחד ,מאשר על אנייה מסדרת  .Oasisעם יותר מ 16-סיפונים
ו 20-מסעדות 7 ,שכונות שונות מלאות בחוויות ייחודיות ,וריגושים אינסופיים שתוכלו לגלות מעבר לכל פינה,
האניות הגדולות בעולם מציעות מסעות ,השופעים באטרקציות מלהיבות ,הופעות שפורצות את גבולות
הבמה ,ומסעות קולינריים חובקי עולם מאיטליה ועד ארץ הפלאות.

לצפייה בסיור הוירטואלי באניות שלנו ,בקרו
www.RoyalCaribbean.com/ships

מאפיינים בולטים של סדרת *OASIS

ספא
VITALITYSM AT SEA

HOOKED
SEAFOODSM

סוויטה משפחתית
אולטימטיבית

תיאטרון למופעי מים
AQUATHEATRE

הרשו לעצמכם להתפנק .התנתקו
מהדאגות עם עיסוי ממריץ ,טיפולי פנים
אנטי-אג'ינג ,וטיפולי מניקור מושלמים
בספא הפסטורלי שבאניה .גן העדן
ממתין לכם.

התענגו על פירות ים טריים עם נוף לים
מקדמת האנייה ,או פנקו את עצמכם
עם צדפות נאות המוגשות על קרח
בבר הצדפות.

הילדים לא מפסיקים לבהות בהשתאות
בסוויטה המשפחתית האולטימטיבית
שלנו  -עולם קסום של פינוק וכיף" .היו לנו
מגלשה ,בית קולנוע ,הוקי אוויר וטלוויזיה
בגודל  127ס"מ  -בחדר שלנו" ,זה כל
מה שהחברים שלהם ישמעו בבית הספר
כשישובו מהחופשה.

בלילה ,צופי התיאטרון יוקסמו ממגוון
מופעים מרהיבים ,הכוללים מופעי
אקרובטיקת מים ,שיהפנטו את הקהל עם
ביצועים אוויריים וצלילות מגובה רב.

אומגה

®FlOWRIDER

בואו לחוות את האומגה המלהיבה.
באורך של  25מטרים ובגובה תשעה
סיפונים מעל טיילת הBoardwalk®-
החיצונית ,מתקן מרגש זה מספק
לאורחים מבט ממעוף הציפור על
האנייה והנוף.

בואו ללמוד "לתפוס גלים" על סימולטור
הגלישה הראשון מסוגו בעולם שנבנה על
סיפון אנייה .לא משנה אם אתם צופים,
גולשים מנוסים או מתחילים ,כל אחד
יכול לגלוש על הגלים בגלשן רגיל או
בגלשן בוגי.

מגלשת Ultimate AbyssSM
סימולטור גלישה ®FlowRider
מגרש ספורט/אומגה
תיאטרון מים ®AquaTheatre
מיני-גולף
מסעדת Windjammer Marketplace
טיילת חיצונית ®Boardwalk
מסעדה אסייתית Izumi
סוויטות לופט/סוויטות משפחתיות אולטימטיביות
חדרי אוכל ראשיים
מתחם לצעירים ולנוער
מסעדת /Coastal Kitchenטרקלין לאורחי סוויטות
פארק המים Splashaway BaySM
בר ®Bionic Bar
סיפון הבריכה
בר Rising Tide
מגלשת ULTIMATE
קזינו Casino RoyaleSM
ABYSSSM
®Central Park
אורחים נועזים ייהנו מריגוש מלהיב
טיילת Royal
במורד
בעודם צוללים מגובה  30מ'
רחבת החלקה על הקרח
המגלשה החדשה ומסעירת החושים
SM
מגלשות המים Perfect Storm
שלנו ,מגלשה בגובה  10קומות .בגובה
טרקלין Boleros
של למעלה מ 45-מ' מעל פני הים,
מועדון הלילה The Attic
המגלשות הניצבות אחת לצד השנייה
סולריום למבוגרים בלבד
הינן המגלשות הגבוהות ביותר בלב ים
תיאטרון מרכזי
והמקום המושלם לתחרות משפחתית.
מרכז כושר VitalitySM
ספא VitalitySM at Sea

*כמה ממאפייני ® Symphony of the Seasאינם מוצעים בכל האניות של סדרת  .Oasisהמאפיינים כפופים לשינוי ומשתנים מאנייה לאנייה.

מדוע לבחור ברויאל קריביאן?

מדוע לבחור
ברויאל קריביאן?

האם נקבל תמורה הולמת לכסף?
הכסף שלכם לא רק קונה עבורכם מגורים מדרגה ראשונה ונסיעה ליעדים המופלאים ביותר בעולם.
וכן אינו רק קונה עבורכם ארוחות מופלאות .הוא רוכש עבורכם גם מגוון פעילויות ,חוויות ובידור באנייה.
החל ממגלשות מים וכלה במופעים נוסח  ,Broadwayלא תצטרכו לפתוח את הארנק שלכם ,אלא רק
ליהנות מכל השפע הזה!

האם יהיה מה לעשות בלב-ים?

ברגע שתגלו את ההפלגות של רויאל קריביאן ,זה ישנה לתמיד את הדרך בה אתם
יוצאים לחופשה .ועם מגוון כה רחב של חוויות מלהיבות בהישג יד ,גם החיים
שלכם עשויים להשתנות.

ודאי תופתעו לגלות כמה זמן אפשר לבהות באוקיינוס הפתוח מבלי שזה יימאס! אבל בין השתכשכות
בפארק מים ,החלקה ברחבת ההחלקה על הקרח ,גלישה במורד אומגה ,טיפוס על קירות טיפוס
וטיפולים מפנקים בספא ,תוכלו למלא את כל היום בפעילויות ,מבלי להביט בים אפילו פעם נוספת.

מה כלול

חופשה אתנו היא הרבה אקשן ,ללא הדרמה .החופשה תהיה גדושה באדרנלין
אם תרצו בכך ,אבל היא לעולם לא תהיה מלחיצה .אז בואו נעבור איתכם
על השאלות העיקריות...

מה כלול? הרבה יותר ממה שהייתם מצפים!

האם חופשת שייט אינה מתאימה רק
למבוגרים יותר?

• מגורים
• ארוחות ושירות חדרים*
• פעילויות באנייה
• מרכז ספא וכושר Vitality at Sea
SM

• מופעי בידור בלעדיים ,כולל מחזות זמר בנוסח
ברודווי ומופעים ברמה בינלאומית
• תוכנית לילדים ולנוער
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בין אם זה להפליא אתכם עם הברמנים הרובוטיים החדשניים שלנו ,להדהים אתכם עם מחזות הזמר
עטורי הפרסים שלנו כמו "היירספריי" ו"גריז" ,או לסייע לכם למצוא את אינדיאנה ג'ונס הפנימי שלכם,
בזמן שאתם מגלים תרבויות שונות במהלך סיורי החוף  -יש לנו מה להציע לכולם .אנחנו פורצים את
גבולות החופשה הרגילה ,אז למה לחכות?

מידע נוסף זמין באתר
www.RoyalCaribbean.com

שדרגו את החוויה שלכם
אם אתם ממש רוצים להתפנק ,תוכלו ליהנות מההטבות
היוקרתיות המיוחדות שלנו .מגוון רחב של חבילות
משקאות בהתאם לתקציב שלכם ,סיורי חוף בהם תגלו
יעדים נפלאים ותחוו הרפתקאות מרגשות ,והאינטרנט
המהיר ביותר בים חבילות .VOOM

* על מסעדות נושא חלות עלויות נוספות .ייתכנו עלויות נוספות
עבור שירות החדרים .מבחר המסעדות ,הבידור ,ומיקומם
משתנים מאנייה לאנייה.

צפו ליותר

גלו יותר

עשו יותר

רוצים עוד? הצוות המיומן שלנו באנייה ערוך
ומוכן להתעלות על כל הציפיות שלכם .הכל
אפשרי ,אתם רק צריכים לבקש.

לחיי החוקרים ,החולמים והיוזמים .עולם
שלם מחכה לכם שתגלו אותו עם יותר
מ 149-יעדים מדהימים .כל שנותר לכם
לעשות ,זה להחליט לאן הפעם?

הכול אפשרי בצי המפואר שלנו ,הכולל  27אניות.
התעוררו אל טיפול ספא מרגיע או גלישת בוקר על
® .FlowRiderלאחר מכן ,היענו ליצר ההרפתקנות
שלכם עם מבחר סיורי חוף מרהיבים .ואז חזרו אל
האנייה לנופי ים עוצרי נשימה וארוחת ערב לשניים.

הפלגה שלכם ,בדרך שלכם

הפלגה שלכם,
בדרך שלכם
כל אחד מזמין חופשה בצורה אחרת .יש כאלה שהכי חשוב להם למצוא את האנייה הנכונה,
בעוד שאחרים קודם כול בוחרים לאן לנסוע ,ועבור חלקנו ,ממש לא חשובה הזהירות וניסע לאן
שהאצבע שלנו נוחתת על הגלובוס המסתובב.
לא משנה לאיזה סוג אתם שייכים ,להזמין את החופשה המשולמת ברויאל קריביאן מעולם לא
היה פשוט יותר .עברו על הסעיפים הבאים ואז החליטו איך אתם רוצים להתחיל.
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אין מלכודות

זמן לעצמכם

פעילויות

אורך ההפלגה

אנייה

יעדים

מלבד הדגים הטריים שתוכלו ללכוד בעגינה
באחד האיים הקאריביים ,הזמנת החופשה
המושלמת בדרך שלכם מעולם לא היתה
פשוטה יותר .אז למה אתם מחכים?

לפעמים אתם צריכים לדאוג רק לאדם אחד,
לעצמכם – ולמה לא לעשות את זה כשאתם
בחופשה? בחרו מתוך מגוון העיסויים וטיפולי
המניקור ,השתתפו בשיעורים בנושא שלמות
הגוף ,צאו להליכות ב,Central Park®-
או פשוט התקשרו לשירות חדרים**
והתרווחו לכם בנינוחות.

יש לנו דברים מרגשים ויש לנו דברים מרגיעים,
יש לנו דברים תרבותיים ויש לנו דברים
מלהיבים .אבל חוץ מהחרוזים ,לא משנה מה
תבקשו ,יש סיכוי טוב שתמצאו את זה אצלנו.

מ 3-ימים עד שבועיים ,אתם יכולים
לבחור את אורך ההפלגה המתאים לכם.
אל תדאגו ,אתם אף פעם לא מנותקים
הודות ל ,VOOM®-האינטרנט המהיר
ביותר בים .מושלם כדי להתרברב
בכל תמונות החופשה שלכם ,או כדי
לשמור על קשר עם המשרד.

יש לנו מבחר של  27אניות ,בגדלים ,צורות
וסגנונות שונים  -כל אחת עם הסיבות
הייחודיות להתאהב בה .גלו מי מהן מושלמת
לחופשה שלכם בעמודים . 56-57

אנו מבקרים במעל  149יעדים מסביב לעולם -
מספיק מבחר בכדי לספק אפילו את הנוסעים
הבררניים ביותר ...נכון?

פשוט בקרו באתר
 ,www.RoyalCaribbean.comאו ,לביצוע
הזמנות צרו קשר עם סוכן הנסיעות שלכם.

**ארוחת בוקר קונטיננטלית כלולה ללא תוספת תשלום.

זוגות

הפליגו למרחקים
#COUPLEGOALS
הירגעו ב Solarium-שלנו ,המיועד למבגורים בלבד ,השתחררו בעיסוי
זוגי מרגיע ,טיילו ב ,Central Park®-או היכנסו לבריכת הג'קוזי
הצופה אל הים לטבילה לילית .לאחר מכן צפו בסרט קולנוע תחת
כיפת השמיים ,או התקרבו אל הכוכבים במצפה ה.North Star®-

בין אם אתם רוצים להביט אחד בעיניי השני ביום ,בכוכבים הנופלים בלילה ,או
במשהו קצת יותר אקזוטי  -החופשה הזוגית שלנו מציעה רומנטיקה מכל הסוגים.
עם יעדים מלהיבים ,מגוון אפשרויות קולינריות מעולות ,בידור זוכה פרסים,
מתקני ספא וספורט מתקדמים ומגוון פעילויות עצום ,תוכלו לבחור להשתתף במה
שתרצו ,הרבה או מעט ,לפי החשק שלכם.
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המושבים הכי טובים
באולם
עם מחזות זמר של ווסט אנד ,אקרובטיקה
מדהימה ומופעים חדשניים ,כל לילה
יהיה שני כרטיסים לארץ הפלאות ,אם זה
מה שעושה לכם את זה.

סעו בהרכב  2X2ברכב 4X4
בלאגן בסיור החוף! שחררו את שודד הקברים הפנימי שלכם ,קפצו לתוך
ג'יפ  4X4מפלצתי ותנו למדריך שלנו לקחת אתכם דרך השטח הפראי
של קוזומל אל העתיקות הנסתרות של שבט בני המאיה.

ארוחה רומנטית
לשניים
בין אם זו ארוחה רומנטית בת שלוש מנות ,אחר
הצהריים של טאפאסים בבר היין ,Vintages
או ארוחת בראנץ' רגועה לפני עוד יום של
הרפתקאות יהיה לכם שפע של זמן לאכול
ולשתות בחופשה המושלמת שלכם.

משפחות

תגליות באופק!

ארוחות מגניבות

מוכנים ,היכון ,כיף.

צאו לספארי מים לכל המשפחה .התחילו עם
שייט בקטמרן על רקע נוף מרהיב ,ואז בחרו
אם לצאת לצלילה עם שנורקלים ,לקפיצה
ממצוקים או לשחייה .או נסו את הקטנוע
התת-מימי ,לפני שתסיימו את הסיור על
החוף היפהפה למנוחה וכיבוד.

' 'My Family Time DiningSMמבטיחה כי הילדים
אכלו ושתו בזמן ,לפני שצוות מועדון הילדים
® Adventure Oceanפוגש אותם בכניסה לחדר
האוכל כדי לקחת אותם לערב של כיף ומשחקים.
ובגלל שאתם יודעים שהם בידיים טובות ,תוכלו
לחזור לארוחת ערב שלכם ברוגע.

בין אם הם פעוטות תמימים או בני נוער סוררים,
הם יבודרו מרגע עלייתם לאנייה .לייזר טאג,
מכוניות מתנגשות ,מגלשות מים ,טרמפולינות
באנג'י המשלבות מציאות מדומה ,חדרי בריחה
וסימולטורי גלישה הם רק חלק מהפעילויות שעוצבו
ויועדו להעסיק את הילדים בכל רגע נתון.

אנחנו משפחה
החופשות המשפחתיות שלנו מושלמות בכדי לשמח את כולם .איפה עוד תוכלו
להביא פעוטות ,בני נוער סבא וסבתא ,כולם ביחד למקום אחד  -ועדיין לתת לכל
אחד בדיוק מה שהוא רוצה? והאם כבר ציינו את מועדון הילדים שלנו עטור הפרסים?
ככה נראות משפחות שמחות.
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מפעוטות ועד
נוער!

EXPLORER

AQUANAUTS

קבוצת משחק

עם כל מה שהם צריכים ,מקוביות עד
ניסויים מדעיים ,שיעורי אמנות ועוד.

ב ,Royal Babies & Tots-התינוקייה שלנו
באנייה יעסיקו את הילדים ככול שתצטרכו*.

הצוללנים ,גילאי  3-5שנים

VOYAGERS

תינוקות ופעוטות

בני נוער

החוקרים ,גילאי  6-8שנים

ילדי המסעות ,גילאי  9-11שנים

גילאי  12-17שנים

הילדים יגלו את הלמידה הכיפית
שלנו ,שמלאה בהרפתקאות.

תנו להרפתקנים הצעירים שלכם לצאת ולחפש
דברים מלהיבים ,עם גישה אל מאחורי הקלעים
והמון פעילויות ספורטיביות.

יש מעט מיסתורין סביב מה שמתרחש
במסיבות הבריכה ,הקריוקי והדיסקו
האגדיות שלנו.

* כל מועדוני הילדים כלולים במחיר .עם זאת ,התינוקייה  Royal Babies & TotsSMו Late Night Kids Party Zone-כרוכים בתוספת תשלום.

זמן איכות משפחתי מובטח
אם תצליחו לגרור את הילדים שלכם לכמה רגעים מכל הכיף למעט זמן משפחתי ביחד ,יהיו לכם המון רגעים
בשביל אלבום התמונות .בין אם בבילוי בבריכה ,בזלילת גלידה בשלל טעמים ,או במשחק תחרותי של ילדים
נגד הורים בPlaymakersSM Sports Bar & Arcade-

כרוך בתשלום .על התינוקות להיות בני  6חודשים לפחות ביום הראשון להפלגה .עם זאת ,בהפלגות טרנס-אטלנטיות ,טרנס-פסיפיות ,הוואי
והפלגות נבחרות אחרות ,על התינוקות להיות בני  12חודשים לפחות.

הימים המושלמים שלכם

להפליג אל מסע
קניות

להירגע לקראת הלילה
הגדול הבא

אם יש לכם חיבה מיוחדת לקניות ,תוכלו
למצוא בגדים של ,Michael Kors
אביזרי אופנה של  ,Coachתכשיטים של
 ,*Tiffany & Co.שעונים של Bulgari
ועוד הרבה .כך שבין אם אתם קונים,
או רק מסתכלים ,גשו לטיילת Royal
או ל Central Park® -וגלו מה מציעים עכשיו.

בתוך כל ההמולה באנייה ,לפעמים אתם רוצים
קצת זמן רק בכדי להירגע .ועכשיו ,יש לכם את
ההזדמנות לנוח ,להתרענן ולהתחדש.

*  Tiffany & Co.זמינה רק על ה.Oasis of the Seas® -

חוויות ומיומנויות
תשע גומות במגרש המיני גולף או גובה של
תשעה סיפונים באומגה שלנו? מסימולטורי
גלישה ומגלשות מים מסחררות ועד סימולטור
הצניחה החופשי המסעיר ,תוכלו לרכוש
מיומנויות ולחוות את הריגושים בכל יום
בהרפתקה המדהימה שלכם.

ברגע שאתה
מתעורר
ברור שאתם מוכנים להכל ,אבל למה למהר? עשו בחופשה רק מה שמתאים לכם.
אולי תתחילו בארוחת בוקר על הסיפון ,אולי להתפרקד על שפת הברכה ,אולי
יתחשק לכם עיסוי של אחר הצהרים בספא  ,VitalitySM at Seaואז תוכלו לרדת אל
החוף כדי לנסות ייצור פסטה מסורתי עם המקומיים .אבל מצד שני ,אולי תרצו רק
לשבת על המרפסת ולהעריץ את הנוף ,או שלא!
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התחלה מושלמת לעוד
יום מלא בפעילות
לאחר סיום ארוחת בוקר הגונה ומשביעה,
הגיע הזמן לצאת לתפוס כמה גלים בסימולטור
הגלישה שלנו ,ה ,FlowRider®-לעבוד על שיגרת
הכושר שלכם באחד השיעורים שלנו ,או לצלול
במורד מגלשת ה.Ultimate AbyssSM-

הלילות המושלמים שלכם

כשהלילה יורד.
קצב הבילויים עולה.
השמש כבר סיימה את היום  -אבל אתם ממש לא חייבים ,הודות לחיי הלילה ואפשרויות הבידור
ברחבי האנייה .שירו בקולי קולות והרימו את הידיים באוויר ,כי הבידור הכי גדול והכי טוב הוא על
חשבון הבית .אם מחזות זמר מווסט אנד כגון "היירספריי" ו"גריז" אינם בשבילכם ,אולי ביצועים
אקרובטיים יוצאי דופן של קופצים למים יגרמו לכם להחזיק חזק במושב .ואם זה לא מספיק ,נסו את
מופעי הקומדיה והמוזיקה המופלאים שלנו .זהו ערב הבילוי המושלם בעיר  -אבל אתם בכלל לא
צריכים לעזוב את האנייה.
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חבילות שתייה
לא משנה איזה משקה אתם מעדיפים,
אלכוהולי או לא ,עם חבילות השתייה שלנו,
הכוס שלכם תמיד תהיה חצי מלאה

התחילו את המשחקים

מועדוני ריקודים

כל אחד הוא המנצח

מופעי מים מרהיבים

לשיר בטון הנכון

שום דבר לא יותר מרגש מאשר צליל
הקלפים המתערבבים ,הז'יטונים הנערמים
ומכונות המזל המשחררות מטבעות.
חשבו על  Casino Royale SMכעל פיסת
וגאס הקטנה שלכם באמצע הים  -עם
אלפי מטרים רבועים של אורות ,אקשן,
מכונות מזל ושולחנות משחק.

אנו מביאים את התקליטנים הטובים ביותר
לחימום האווירה במועדוני הלילה הרב
קומתיים ובמסיבות הבריכה.

ב,Playmakers SM Sports Bar & Arcade-
תוכלו לראות את הקבוצה שלכם
מביסה את היריבים שלה ואת הסוסה
שלכם מנצחת בגדול ב 30-מסכי
הטלוויזיה  -או להגיע לראש טבלת
המובילים במשחקי וידאו קלאסיים כמו
 Ms. Pac-manו.Skeeball-

מדובר במים עם אפקט רציני של “.”WOW
תאורה מרהיבה שמה את הלהקה המוכשרת
שלנו  -הכוללת קופצים למים ,אקרובטים
ושחיינים צורניים  -באור הזרקורים,
ואם תשבו בשורה הראשונה  -זהירות,
יש סיכוי סביר שתירטבו!

מחזות זמר מאוד מצליחים כיום  -ולנו
יש את הטובים ביותר על האנייה .היישר
מברודווי אל גלי האוקיינוס ,מגיעים אליכם
המחזות המרהיבים ביותר כמו "גריז"" ,שגעון
המוזיקה"" ,מאמא מיה" וגם "היירספריי".

קולינריה

מעדנים קולינריים נפלאים
תהיתם מה תוכלו לאכול באנייה? עם מאות אפשרויות בחירה ,אפילו בלוטות הטעם הכי בררניות ירצו
עוד ועוד .מסטייקים מעולים ועסיסיים במסעדת  Chops GrilleSMועד טאקוס ומנות מקסיקניות נוספות
במסעדת  - El Loco FreshSMדאגנו שיהיה משהו לכל טעם בעולם .בנוסף ,רבות מהמסעדות כלול במחיר,
כך שלא תצטרכו להתאפק!

מסעדת
JAMIE’S ITALIAN
מסעדת  Jamie's Italianמגישה את המנות
הכפריות האיטלקיות הכי אותנטיות שיש ושואבת
את ההשראה שלה מהבישול האיטלקי הכי טוב
בעולם .ארוחה שהיא סיום מושלם ליום גדוש
בפעילות.

מסעדת
FISH AND SHIPS SM

מסעדת
®150 CENTRAL PARK

לפיש אנד צ'יפס מעולם לא היה טעם טרי כל
כך ,הכי טוב להגיש לצד נוף השקיעה מעל הים
(ופירה אפונה).

חוו קולינריה יוצאת דופן בארוחה רבת מנות
מודרניות ואלגנטיות ,שנוצרו בידי מומחים
ממרכיבים שהובאו היישר מהחווה אל האנייה.

קבלו טעימה מהמסעדות שממתינות לכם באתר www.RoyalCaribbean.com/dining

CAFÉ@TWO70

ביסטרו סולריום

חדר האוכל הראשי

התענגו על סלטים המוכנים לפי בקשתכם ועל
מגוון הכריכים מעוררי התיאבון.

ארוחות קלות מתוך התפריט הבריא ונהדר,
שיגרום לכם להרגיש נפלא.

התענגו על ארוחות יוצאות מגדר הרגיל
המוגשות באווירה אלגנטית.

שירות חדרים*

מסעדת
WINDJAMMER
MARKETPLACE

מסעדת COASTAL
KITCHEN

פנקו את עצמכם בארוחות בחדר עם שירות חדרים
הזמין  24שעות שעות ביממה†.

קולינריה בינלאומית מגוונת
במזנון החופשי השופע שלנו.

האורחים שלנו בקטגוריית Royal Suite Class
מוזמנים לסעוד באווירה אלגנטית במסעדה
ייחודית עבורם ,וליהנות ממנות מהמטבח הים
תיכוני ,כולן על טהרת הטריות .פשוט יוקרתית!

מסעדת WONDERLAND
חוו יצירות קולינריות מופלאות במסעדה ,ששואבת את ההשראה שלה מ"אליס בארץ הפלאות" ,המציעה
טעמים רבגוניים ומעדנים שטרם נראו כמותם .עם מנות כמו קוויאר סלמון בטמפורה ,לובסטר נוזלי ,גביעי
גספצ'ו ובנייה כבדי ברווז ,התפריט אינו פחות קסום מאשר התפאורה שמסביב.

מסעדה יפנית IZUMI
HIBACHI & SUSHI
חוויה קולינרית בסגנון טפניאקי לוקחת את רעיון
"ארוחה והצגה" לרמה חדשה ,כשהשפים היפניים
שלנו קוצצים ,מערבבים ומבשלים את הארוחה
שלכם ממש לנגד עיניכם .אתם כבר תדרשו הדרן
עוד לפני סיום המנה הראשונה!

מסעדת
EL LOCO FRESHSM
עם הסלסה הכי טרייה והרטבים הכי
חריפים ,האוכל המקסיקני הזה לא רק טוב,
הוא מעולה!

האפשרויות הקולינריות כפופות לשינוי ומשתנות מאנייה לאנייה.
† רק לאורחי קטגוריית Royal Suite Class
* על שירות החדרים חלות עלויות נוספות.

חדרי מגורים

החיים היוקרתיים
בסוויטה

קטגוריית
ROYAL SUITE
CLASS
בקטגוריית  Royal Suite Classאנחנו
מעלים את המושג יוקרה לגבהים חדשים.
אין עוד מקום בו זוהר הים מתחבר עם
רמת אירוח שאין כמותה ,ובנוסף השירות
המוקפד והאישי דואג לכך שאף פעם לא
תצטרכו להזיז אצבע .ועם שלוש רמות
לבחירתכם של יוקרה שאין שניה לה ,בטוח
שתחיו את החיים הטובים.

סוויטה משפחתית
אולטימטיבית
הסוויטה המשפחתית האולטימטיבית שלנו
היא הכיף האולטימטיבי בים .זה פי מאה יותר
מופלא ממופלא לגמרי .עם מגלשה בתוך
הסוויטה ,שולחן הוקי אוויר ,מסך קולנוע תלת
מימדי ובריכת ג'קוזי במרפסת הפרטית -
ממש אין סוף לריגושים.

בין אם זה לסייע לכם למצות כל רגע עם קדימות בגישה ,או פריסת שטיח אדום
בפניכם עם השירות האישי יוצא הדופן שלנו  -כך אנחנו הופכים את החוויה
שלכם לשונה מכל האחרות .יש שתי דרכים שונות לעשות זאת :לקבל שירות
 VIPעם  Classic Suitesשלנו ,או לשדרג עד לרמה הגבוהה ביותר מתוך רמות
שונות של  Sky ,Star - Royal Suite Classו .Sea-קשה לכם להחליט מה
לבחור? המשיכו לקרוא ותגלו איך לשדרג את החופשה שלכם.

סוויטות קלאסיות
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הסוויטות הקלאסיות שלנו עוצבו כדי לגרום
לכם להרגיש כמו כוכבים  -ומרגע שתעלו
לאנייה ,בזריזות הודות לקדימות בעלייה,
תקבלו גם יחס של כוכבים .ועם זכות בחירה
ראשונה במופעי הבידור ובמסעדות ,תוכלו
להזמין את המושבים הטובים ביותר באנייה.

שירות בסוויטות**

זמינות מסביב לשעון*

היי-טק בים הפתוח

הזמינו סוויטה וחבילה שלמה של הטבות
תחכה לכם .זכו להשתתף באירוע קבלת
הפנים של הקפטן ,קבלו שירות אישי
וקשוב של קונסיירג' או נצלו את הקדימות
בעלייה ובירידה מהאנייה.

אנחנו כאן כדי להעניק לכם שירות  -ללא קשר
לשעה של היום .לכל החדרים שלנו מוקצה דייל
חדר ייעודי ,כך שבכל פעם שתצטרכו משהו,
ביום או בלילה ,תוכלו להתקשר אליו.

בחדרים המודרניים שלנו תוכלו ליהנות
מהפלגה של המאה ה .21-הזמינו שירות
חדרים וסיורי חוף בלחיצת כפתור,
הזרימו את הסרטים החדשים ביותר
מ ,Netflix-או הביטו בגלים חולפים על פני
המרפסת הווירטואלית שלכם.

קטגוריית  Royal Suite Classזמינה רק באניות ® Oasis of the Seas® ,Harmony of the Seas® ,Anthem of the Seas® ,Allure of the Seasו.Symphony of the Seas®-
תוכנית דומה קיימת באניות ® Quantum of the Seas® ,Ovation of the Seasו.Spectrum of the SeasSM-

*ארוחת בוקר קונטיננטלית מסופקת ללא תשלום
על סוגים אחרים של שירות חדרים חלים דמי שירות.
כפוף לשינוי ללא התראה מראש.
**השירותים לא זמינים לאורחים השוהים בסוויטת .Junior

סיורי חוף

היום המושלם שלכם באיים
הפרטיים שלנו

מהאנייה אל החוף

הכירו את ® ,Perfect Day® at CocoCayהאי הפרטי שלנו באיי הבהאמה,
שתוכנן ועוצב במטרה להדהים ולעצור את נשימתכם .כאן תגלו אינסוף
דרכים למלא את היום בחוויות שאין בשום מקום אחר .לא משנה מה הגיל
שלכם ,ביעד זה יש משהו עבור כל אחד.
אין עוד מקום כמו ® - Labadeeשם תוכלו להעלות את רמת האדרנלין
ברכבת הרים ברגע אחד ,ולהשתזף תחת השמש ברגע שאחריו .הכול
באמצע ג'ונגלים מוריקים וחופים זכים .העפילו אל פסגת ההר ונסו את
האומגה מעל המים הארוכה ביותר בעולם ,או טפסו על הקרחונים היחידים
.Arawak
באיים הקאריביים בפארק המים Arawak

אנו גאים בחוויה ,שאנו מציעים על האנייה ,ובצדק .אך השקענו את אותה
אנרגיה ומחשבה כדי להפוך את הזמן שלכם על החוף למרגש ,מרגיע ,מבדר
וחינוכי בדיוק במידה שאתם רוצים .כל מה שתרצו שיקרה לכם במהלך היום
שלכם בחוף ,מובטח לכם.
מידע נוסף זמין באתר www.RoyalCaribbean.com/shorex

מידע נוסף זמין באתר www.RoyalCaribbean.com/cococay-cruises

הרפתקאות נטולות דאגות
עם AssistCard

על מנת לספק לכם כיסוי ביטוחי במהלך החופשה ,רויאל קריביאן עובדת בשיתוף
פעולה עם .Assist Card
 AssistCardמספקת כיסוי עבור מעקב אחר מטען ,החלפת מסמכי נסיעה שאבדו ,שירותי
קונסיירג' ,סיוע משפטי ,עזרה בהזמנות טיסות ו/או מלונות ,וכל זאת עם תמיכה הזמינה 24
שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע ,במגוון שפות.

הרפתקאות בנות
מספר ימים
סיורים מודרכים מעמיקים ,הכוללים חדרי
מלון ,ארוחות ,כרטיסי טיסה (אם רלוונטי)
והעברות חזור לפגישת האנייה בנמל אחר.

תרבות ונופים

הרפתקאות פעילות

גלו את ההיסטוריה והתרבות באתרים שונים
בעולם עם מומחים מקומיים עצמאיים.

סיורי חוף מלהיבים ומלאי אנרגיה.

הסיבות העיקריות
להזמנת סיורי חוף
 .1קדימות מובטחת בירידה מהאנייה
 .2מדיניות ביטול נוחה עד  24שעות מראש*
†
 .3חזרה מובטחת לאנייה
 .4היכרות מעמיקה עם היעדים

חוויות של נתינה

חוויות קולינריות

אתגר ROYAL TOUR

סיורים שמאפשרים להגן על חיי
הטבע ,לתמוך בקהילות המקומיות
ולשמור על איכות הסביבה.

לגלות את הטעמים האופייניים
האותנטיים של כל יעד עגינה.

תחרויות ידידותיות ,באווירה כיפית,
בזמן שאתם בנמל העגינה.

*הזמינו סיורי חוף באתר האינטרנט לפני ההפלגה על מנת
להבטיח את מקומכם.
†במקרה הבלתי סביר של עיכוב בסיור ,נעשה עבורכם את
כל המאמצים ,כדי שתוכלו לשוב לאנייה בהקדם האפשרי
וללא הוצאות נוספות מצדכם .אנו משאירים לכם רק
החלטה אחת :איזה סיור לנסות תחילה.

שייט קצר באירופה הפלגות בנות

 5 - 6לילות

שייט קצר באירופה

לגלות את
אירופה

הפלגות בנות  5 - 6לילות

מערב הים התיכון
הפלגה בת  6לילות

צרפת וספרד
הפלגה בת  6לילות

® – Anthem of the Seasמפרט הסיפונים זמין בעמודים .58-59

פריז ובילבאו
הפלגה בת  5לילות

® - Explorer of the Seasמפרט הסיפונים זמין בעמודים .64-65

מחירי הפלגה החל מ-

® – Anthem of the Seasמפרט הסיפונים זמין בעמודים .58-59

מחירי הפלגה החל מ-

$1,499

מחירי הפלגה החל מ-

$1,149

$1,329

UNITED KINGDOM

UNITED KINGDOM

SOUTHAMPTON

ITALY

PARIS

PARIS

יציאה

הגעה

21:00

07:00

16:30

CRUISING

BARCELONA

CRUISING

CRUISING

BILBAO

SOUTHAMPTON

NICE

ROME
CRUISING

CRUISING

VALENCIA
CARTAGENA

BILBAO

GIJON

יציאה
Southampton, UK

17:00 1

Paris (Le Havre), France

17:00 2

Cruising

הגעה
07:00

יציאה
Rome (Civitavecchia), Italy
^Nice (Villefranche), France

21:00 2

07:00

18:00 4

07:00

19:00 3

09:00

Barcelona, Spain

22:00

09:30

Bilbao, Spain

18:00 4

09:00

17:00

09:00

Gijon, Spain

18:00 5

08:00

Cartagena, Spain

5

Cruising

6

Cruising

6

Southampton, UK

תאריכי יציאה

05:00

3

Paris (Le Havre), France

2

Cruising

3

Bilbao, Spain

4

Cruising

5

Southampton, UK

תאריכי יציאה

2020 May 23

2020 Oct 27

2020 Jul 20
סדר הנמלים והשעות עשויים להשתנות.
^נדרש שייט קצר ברחפת/סירה מהאנייה לנמל.

מדריך לעיון מהיר:
• מה כלול  -עמוד 7
• שירותים לפי סדרת אניות  -עמודים 54-55
• תנאי הזמנה  -עמודים 70-73

לקבלת המחיר היומי הטוב ביותר ,בקרו
באתר  ROYALCARIBBEAN.COMאו פנו
לסוכן הנסיעות שלכם

05:30

Southampton, UK

1

Rome (Civitavecchia), Italy

תאריכי יציאה

סדר הנמלים והשעות עשויים להשתנות.

הגעה

16:30 1

Valencia, Spain

05:30

אתרי חובה שאסור לכם להחמיץ

סדר הנמלים והשעות עשויים להשתנות.

מקרא הצבעים במפה
נמלי עגינה
נמל היציאה

המחירים "החל מ "-המוצגים כאן מהווים קו מנחה בלבד.
כל המחירים בחוברת זו נקובים בדולר ארה"ב ,לאדם בחדר זוגי פנימי וכוללים מיסים ,אך אינם כוללים דמי שירות (תשר משולם מראש) .כל המסלולים ,התאריכים
והמחירים היו נכונים בעת הדפסת החוברת ,אך הם כפופים לשינויים ולזמינות .בכמה מנמלי העגינה יידרש שייט קצר ברחפת/סירה מהאנייה לנמל .לתנאים המלאים,
עיינו בעמודים .70-73
תמונות משמאל לימין .1 :הטירה של האפיפיור לונה ,ולנסיה .2מגדל אייפל ,פריז

פירנצה/פיזה (לה ספציה) ,איטליה -
אוצרות הרנסנס עוצרי הנשימה
עם ארכיטקטורה ויצירות אמנות מהפנטות ,פירנצה
היא יעד חובה לכל אחד .צאו לסיור רגלי ברחובות
היפהפיים שידהימו אתכם ותיהנו מהמראה המרהיב
של הקתדרלה בעיצוב ברונלצ'י עם כיפת השני
בפיאצה דל דואומו ומיצירות הפסיפס המורכבות
שמעטרות את חלקה הפנימי .טפסו אל גג הכיפה
על מנת לצפות בנופים מנקרי עיניים ,ולאחר מכן
בקרו בגלריית אופיצי הנודעת כדי להתרשם במו
עיניכם מציור 'לידת ונוס' של בוטיצ'לי ,או בגלריה
דל'אקדמיה כדי לחזות בפסל 'דויד' של מיכאלנג'לו.
מפיאצלה מיכלאנג'לו תוכלו לצפות בשקיעות
מרהיבות בגווני ורוד ,כתום וענבר ,וליהנות מהמיטב
של הנוף הכפרי בטוסקנה.
סנט פטרסבורג ,רוסיה -
פנינת הצפון
מכונה 'ונציה של הצפון' ,הודות למבנים ,לתעלות
ולגשרים האלגנטיים ,שמאפיינים אותה .העיר סנט
פטרסבורג שופעת יופי ,תרבות וזוהר .תוכלו לגלות
ארמונות מעוטרים ,כנסיות אדירות מימדים ואוצרות
אמנותיים ,כולל כנסיית 'הגואל שעל הדם' המרהיבה,
עם  84מ"ר של יצירות פסיפס .תוכלו ליהנות מהנופים
הנשקפים מקתדרלת סנט אייזק ,שכיפתה מעוטרת
בכ 90-ק"ג של זהב טהור ,או ממוזיאון ההרמיטאז',
שבעבר שימש כארמון החורף של הצאר ,עם עיצוב
הפנים העשיר ושפע אוספי האמנות שבו .בתיאטרון
מרינסקי ,תוכלו ליהנות ממופע בלט ברמה עולמית.

ולנסיה ,ספרד -
עיר האמנויות והמדעים
גלו את עיר האמנויות והמדעים ,פרויקט של
האדריכל המקומי סנטיאגו קאלאטראבה (Santiago
 ,)Calatravaשכוללת פלנטריום עתידני ,אקווריום
ומוזיאון מדעים אינטראקטיבי .בקתדרלת ולנסיה,
תוכלו להתרשם במו עיניכם מהגביע הקדוש ,שאמור
להיות הגביע שממנו שתה ישו בסעודה האחרונה.
סיירו בגני טוריה באופניים ,או השביעו את רעבונכם
בדוכני האוכל מעוררי התאווה בשוק Mercado
 Centraleשמעוטר בשפע חלונות ויטראז' ופסיפסים.
עם  45מוזיאונים ,רובע הקתדרלות ,שוק המשי ,אתר
 Barrio del Carmenמימי הביניים ופארק הטבע
 – Albuferaכל אחד יכול למצוא השראה ועניין.
טנריף ,האיים הקנריים -
שמש ,נופים מרהיבים וחופים נפלאים
האי טנריף ,שהתברך בשמש לאורך כל ימות השנה,
הוא הגדול מבין איי הארכיפלג הקנרי ומכיל אזורים
רבים ושונים שמעניין לסייר בהם .אתם מוזמנים לסייר
בגן הסחלבים השמימי שישאיר אתכם פעורי פה
ב ,Sitio Litre-או מהנוף עוצר הנשימה של הפארק
הלאומי  ,Teideשמאופיין בהרי געש ,מכתשים וזרמי
לבה שיוצרים צורות וצבעים מרשימים.

סנטוריני ,יוון -
בקרו בעיר המרהיבה אקרוטירי
האי סנטוריני משתייך למכתש שנוצר עקב התפרצות
געשית עצומה בים .עם הכנסיות בעלות הכיפות
הצבועות בכחול והכפרים הצבועים בלבן שמתנשאים
בגובה רב מעל מי הים המנצנצים ,השקיעות הקסומות
באופק יעצרו את נשימתכם .אתם מוזמנים להירגע
וליהנות מהחולות הגעשיים בצבעי שחור ,ורוד ואפור
שמרפדים את החופים ,או לצאת לצלילה עם שנורקל
במים הצלולים של הים האגאי .בחפירות המרהיבות
באקרוטיני ,עיר מינואית שנקברה באפר הוולקני לפני
מאות שנים ,תוכלו לגלות את ההיסטוריה .ואל תשכחו
לצאת לסיור בכרמים המשגשגים ,שניזונים מהאדמה
הוולקנית הייחודית של האי.

אגן הים התיכון הפלגות בנות

 7לילות

הים התיכון

הפלגות בנות  7לילות

איי יוון
הפלגה בת  7לילות

איטליה ,צרפת וספרד
הפלגה בת  7לילות

® - Jewel of the Seasמפרט הסיפונים זמין בעמודים .66-67

יוון וקרואטיה
הפלגה בת  7לילות

® - Rhapsody of the Seasמפרט הסיפונים זמין בעמודים .68-69

מחירי הפלגה החל מ-

® - Rhapsody of the Seasמפרט הסיפונים זמין בעמודים .68-69

מחירי הפלגה החל מ-

$1,019

VENICE

VENICE

NAPLES

יציאה
19:00

09:00

ATHENS

FLORENCE/PISA
NICE

Barcelona, Spain

17:00 1

^Nice (Villefranche), France

20:00 2

NAPLES

KATAKOLON

VALENCIA

CRUISING

SANTORINI

יציאה

הגעה

הגעה

Venice, Italy

17:00 1

13:00

^Kotor, Montenegro

20:00 2

13:00

18:00 3

09:00

18:00

08:00

^Portofino, Italy

15:00 3

09:00

Corfu, Greece

19:00

07:00

Florence/Pisa (La Spezia), Italy

20:30 4

13:00

4

יציאה
Venice, Italy

1

^Kotor, Montenegro

2

יציאה

הגעה
Rome (Civitavecchia), Italy

17:00

Cruising

Dubrovnik, Croatia

3

18:00

08:00

Valencia, Spain

23:00 3

13:00

Santorini, Greece

18:00 3

09:00

Cruising

4

17:00

09:00

Palma de Mallorca, Spain

18:00 4

09:00

Ephesus (Kusadasi), Turkey

20:30 4

18:00 5

06:00

19:00

07:00

Rome (Civitavecchia), Italy

18:00 5

06:00

^Athens (Piraeus), Greece

18:00 5

07:00

^Santorini, Greece

5

19:00

19:00

08:00

Naples/Capri, Italy

19:00 6

11:00

Argostoli, Greece

17:00 6

09:00

Katakolon, Greece

6

Cruising

7

19:00

07:00

Florence/Pisa (La Spezia), Italy

05:00

Rome (Civitavecchia), Italy

06:00

7

Barcelona, Spain

תאריכי יציאה

תאריכי יציאה
*2020 Apr 19, 26 Oct 23
סדר הנמלים והשעות עשויים להשתנות.
*זמינה הפלגה דומה בת  10לילות.
^נדרש שייט קצר ברחפת/סירה מהאנייה לנמל.

לקבלת המחיר היומי הטוב ביותר ,בקרו
באתר  ROYALCARIBBEAN.COMאו פנו
לסוכן הנסיעות שלכם

Venice, Italy

תאריכי יציאה

*2020 May 16, 30* Jun 13*, 27* Jul 25* Aug 8*, 22* Sept 5*, 19* Oct 3*, 17

סדר הנמלים והשעות עשויים להשתנות.
*זמינה הפלגה דומה ,סדר הנמלים משתנה.
^נדרש שייט קצר ברחפת/סירה מהאנייה לנמל.

מדריך לעיון מהיר:
• מה כלול  -עמוד 7
• שירותים לפי סדרת אניות  -עמודים 54-55
• תנאי הזמנה  -עמודים 70-73

2

Cruising

16:00 2

08:00

Palma de Mallorca, Spain

2

08:30

20:00

06:45

17:00 1

Provence (Marseilles), France

11:00

Venice, Italy

הגעה
Rome (Civitavecchia), Italy

18:00 1

Florence/Pisa (La Spezia), Italy

07:00

Cruising

יציאה

הגעה
Barcelona, Spain

1
3

Barcelona, Spain

7

CRUISING

PALMA DE MALLORCA

4

^Nice (Villefranche), France

06:45

CRUISING
CRUISING

SANTORINI

^Mykonos, Greece

Cruising

MYKONOS

CRUISING

BARCELONA

ROME
NAPLES

EPHESUS

ITALY

PROVENCE
SPAIN

BARCELONA

ROME

CRUISING

FLORENCE

ROME

PALMA DE
MALLORCA

ARGOSTOLI

MYKONOS

$1,199

ITALY

CORFU

יציאה

17:00

KOTOR

CRUISING

CRUISING

הגעה

$1,399

DUBROVNIK

KOTOR

BARCELONA

מחירי הפלגה החל מ-

ITALY

NICE

ROME

® - Allure of the Seasמפרט הסיפונים זמין בעמודים .60-61

מחירי הפלגה החל מ-

$1,399

ITALY

SPAIN

® - Explorer of The Seasמפרט הסיפונים זמין בעמודים .64-65

מחירי הפלגה החל מ-

$1,099

PORTOFINO

איי יוון
הפלגה בת  7לילות

® - Explorer Of The Seasמפרט הסיפונים זמין בעמודים .64-65

מחירי הפלגה החל מ-

$1,099

FLORENCE

מערב הים התיכון
הפלגה בת  7לילות

מערב הים התיכון
הפלגה בת  7לילות

6
18:00 7

תאריכי יציאה
*2020 May 9, 23* Jun 6*, 20 Jul 4*, 11**, 17*** Aug 15, 29
~Sept 12~, 26* Oct 10*, 24

סדר הנמלים והשעות עשויים להשתנות.
*זמינה הפלגה דומה ,סדר הנמלים משתנה.
** זמינה הפלגה דומה בת  6לילות.
***זמינה הפלגה דומה בת  8לילות.
~זמינה הפלגה דומה בת  7לילות שעוגנת בספליט ,קרואטיה במקום קוטור,מונטנגרו.
סדר הנמלים משתנה.
^נדרש שייט קצר ברחפת/סירה מהאנייה לנמל.

מקרא הצבעים במפה
נמלי עגינה
נמל היציאה

Cruising

18:30 6

07:00

Naples/Capri, Italy
Cruising

7

07:00

Naples/Capri, Italy

05:00

Rome (Civitavecchia), Italy

7

תאריכי יציאה
2020 Jun 21 Jul 26* Aug 23

סדר הנמלים והשעות עשויים להשתנות.
*זמינה הפלגה דומה בת  6לילות.
^נדרש שייט קצר ברחפת/סירה מהאנייה לנמל.

^Mykonos, Greece

20:00 5

07:00

Rome (Civitavecchia), Italy

5
6

Barcelona, Spain

05:00

תאריכי יציאה
*2020 Jun 14, 28* Jul 12**, 19* Aug 1**, 9, 16

סדר הנמלים והשעות עשויים להשתנות.
*זמין מסלול דומה עם עגינה באתונה (פיראוס) ,יוון במקום אפסוס (קושאדסי) ,טורקיה.
סדר הנמלים משתנה.
**זמינה הפלגה דומה בת  8לילות.
^נדרש שייט קצר ברחפת/סירה מהאנייה לנמל.

2020 May 10, 17, 24, 31 Jun 7, 14, 21, 28 Jul 5, 12, 19, 26
Aug 2, 9, 16, 23, 30 Sept 6, 13, 20, 27 Oct 4, 11, 18, 25
סדר הנמלים והשעות עשויים להשתנות.

המחירים "החל מ "-המוצגים כאן מהווים קו מנחה בלבד.
כל המחירים בחוברת זו נקובים בדולר ארה"ב ,לאדם בחדר זוגי פנימי וכוללים מיסים ,אך אינם כוללים דמי שירות (תשר משולם מראש) .כל המסלולים ,התאריכים והמחירים היו נכונים בעת הדפסת החוברת ,אך הם כפופים לשינויים ולזמינות.
בכמה מנמלי העגינה יידרש שייט קצר ברחפת/סירה מהאנייה לנמל .לתנאים המלאים ,עיינו בעמודים .70-73
תמונות משמאל לימין .1 :שייט בגונדולה ,וונציה  .2אבני דרך אל העבר ,פומפיי  .3חומות דוברובניק  .4פארק גואל ,ברצלונה

הפלגות בנות

 7 - 11לילות

הים התיכון

הפלגות בנות  7 - 11לילות

האיים הקנריים שטופי השמש
הפלגה בת  10לילות

איטליה ,צרפת וספרד
הפלגה בת  11לילות

אגן הים התיכון

® - Jewel of the Seasמפרט הסיפונים זמין בעמודים .66-67

מחירי הפלגה החל מ-

$2,589

ITALY

PROVENCE

BARCELONA

CRUISING

MADEIRA

CARTAGENA
MALAGA
LANZAROTE
GRAN CANARIA

יציאה

הגעה

19:00

07:00

יציאה
Rome (Civitavecchia), Italy

17:00

Florence/Pisa (La Spezia), Italy

MYKONOS
EPHESUS

SANTORINI
CHANIA

TENERIFE

יציאה

הגעה

16:30 1

Southampton, UK

2

ITALY

18:00 2/3 Cruising

10:00

18:00 5

07:00

19:00

07:00

^Portofino, Italy

19:00 3

13:00

Madeira (Funchal), Portugal

18:00

09:00

Provence (Marseille), France

19:00 4

10:00

Tenerife, Canary Islands

17:00

08:00

CRUISING

SICILY
CRUISING

SANTORINI

CRUISING

Rome (Civitavecchia), Italy

1

17:00

CRUISING

VALLETTA

SICILY

LISBON

יציאה

הגעה
Rome (Civitavecchia), Italy

Sicily (Messina), Italy

2

20:00

11:00

Sicily (Messina), Italy

Cruising

3

17:00

08:00

Valletta, Malta

Chania (Souda), Crete, Greece

4

4

Cruising

הגעה

16:30 1

יציאה
Southampton, UK
Cruising

18:00 2

09:00

Lisbon, Portugal

19:00 3

07:00

Rome (Civitavecchia), Italy

Lisbon, Portugal

18:30 4

07:00

Naples/Capri, Italy

16:30 5

08:30

Sicily, (Catania), Italy

5

Cruising

6

2
15:00

3
17:00 4

Sete, France

19:00 5

07:00

Gran Canaria, Canary Islands

19:00 6

07:00

^Mykonos, Greece

5

19:00

07:00

^Santorini, Greece

20:00 5

10:00

Vigo, Spain

Cruising

13:00 6

07:00

Lanzarote, Canary Islands

19:00 7

07:00

Ephesus (Kusadasi), Turkey

6

19:00

07:00

^Mykonos, Greece

17:00 6

08:00

18:00

06:00

Athens (Piraeus), Greece

18:00 7

09:00

Bilbao, Spain

16:00 8

10:00

17:00

08:00

Cartagena, Spain

18:00

09:00

Gibraltar, UK

17:00

08:00

18:00

7

Malaga, Spain

9

Cruising

10

08:00

Palma de Mallorca, Spain

11

06:00

Barcelona, Spain

תאריכי יציאה

Cruising

19:00 8

07:00

^Santorini, Greece

7

Vigo, Spain

18:00 9

06:00

Athens (Piraeus), Greece
Cruising

9

18:00

07:00

Naples/Capri, Italy

10

05:00

Rome (Civitavecchia), Italy

Cruising
05:30

10

Southampton, UK

תאריכי יציאה

תאריכי יציאה
2020 Apr 8

סדר הנמלים והשעות עשויים להשתנות.
^נדרש שייט ברחפת/סירה מהאנייה לנמל.

לקבלת המחיר היומי הטוב ביותר ,בקרו
באתר  ROYALCARIBBEAN.COMאו פנו
לסוכן הנסיעות שלכם

2020 Jul 19*, Sept 6*, Oct 17
סדר הנמלים והשעות עשויים להשתנות.
*זמינה הפלגה דומה בת  14לילות.

מדריך לעיון מהיר:
• מה כלול  -עמוד 7
• שירותים לפי סדרת אניות  -עמודים 54-55
• תנאי הזמנה  -עמודים 70-73

18:00

Cruising

8

07:00

Naples/Capri, Italy

9

05:00

Rome (Civitavecchia), Italy

תאריכי יציאה
**2020 May 7*, 17 Sept 8 Oct 6

סדר הנמלים והשעות עשויים להשתנות.
*זמינה הפלגה דומה בת  10לילות .סדר הנמלים משתנה.
**זמינה הפלגה דומה בת  10לילות ,סדר הנמלים משתנה.
^נדרש שייט קצר ברחפת/סירה מהאנייה לנמל.

6

**2020 May 27 Jun 5* Aug 30* Sept 18*, 27 Oct 16

Barcelona, Spain

1

^Cannes, France

2
3
4

17:00 7

08:00

Split, Croatia

8

06:45

Venice, Italy

7

Southampton, UK

תאריכי יציאה

סדר הנמלים והשעות עשויים להשתנות.
*זמינה הפלגה דומה .סדר הנמלים משתנה.
**זמינה הפלגה דומה בת  9לילות ,סדר הנמלים משתנה.
^נדרש שייט קצר ברחפת/סירה מהאנייה לנמל.

מקרא הצבעים במפה
נמלי עגינה
נמל היציאה

Cruising
05:30

הגעה

17:00 1

La Coruna, Spain

8

SPAIN

BILBAO
LA CORUNA
VIGO

CRUISING

יציאה

BARCELONA

CRUISING

SICILY

ATHENS

ROME
NAPLES

CRUISING

MYKONOS

CANNES

SPLIT

NAPLES

הגעה

17:00 1

VENICE

SOUTHAMPTON

ROME

NAPLES
ATHENS

$999

UNITED KINGDOM

ROME

CRUISING

מחירי הפלגה החל מ-

$1,399

UNITED KINGDOM

CRUISING

GIBRALTAR

$1,399

SOUTHAMPTON

® - Rhapsody of the Seasמפרט הסיפונים זמין בעמודים .68-69

מחירי הפלגה החל מ-

ITALY

SETE

PALMA DE MALLORCA

® – Anthem of the Seasמפרט הסיפונים זמין בעמודים .58-59

מחירי הפלגה החל מ-

$1,439

VIGO

CRUISING

ספרד ופורטוגל
הפלגה בת  8לילות

® - Explorer of the Seasמפרט הסיפונים זמין בעמודים .64-65

מחירי הפלגה החל מ-

CRUISING

ROME

® - Explorer of the Seasמפרט הסיפונים זמין בעמודים .64-65

מחירי הפלגה החל מ-

$1,899

PORTOFINO
FLORENCE

איי יוון
הפלגה בת  10לילות

® – Anthem of the Seasמפרט הסיפונים זמין בעמודים .58-59

איי יוון
הפלגה בת  9לילות

איטליה והים האדריאטי
הפלגה בת  7לילות

תאריכי יציאה
**2020 May 15 Jun 20 Jul 11* Aug 30

סדר הנמלים והשעות עשויים להשתנות.
*זמינה הפלגה דומה.
** זמינה הפלגה דומה בת  7לילות.

*2020 May 2 Oct 31
סדר הנמלים והשעות עשויים להשתנות.
*זמינה הפלגה דומה .סדר הנמלים משתנה.
^נדרש שייט קצר ברחפת/סירה מהאנייה לנמל.

המחירים "החל מ "-המוצגים כאן מהווים קו מנחה בלבד.
כל המחירים בחוברת זו נקובים בדולר ארה"ב ,לאדם בחדר זוגי פנימי וכוללים מיסים ,אך אינם כוללים דמי שירות (תשר משולם מראש) .כל המסלולים ,התאריכים והמחירים היו נכונים בעת הדפסת החוברת ,אך הם כפופים לשינויים ולזמינות.
בכמה מנמלי העגינה יידרש שייט קצר ברחפת/סירה מהאנייה לנמל .לתנאים המלאים ,עיינו בעמודים .70-73
תמונות משמאל לימין .1 :מאפה "פסטיס דה נטה" ,ליסבון  .2חשמלית מס'  ,28ליסבון  .3סיפריית קלסוס ,אפסוס  .4קתדרלת הדומו ,פירנצה

 לילות12 - 14

הים התיכון

 לילות12 - 14 הפלגות בנות

ונציה הים תיכונית
 לילות12 הפלגה בת

.66-67  מפרט הסיפונים זמין בעמודים- Jewel of the Seas®

.68-69  מפרט הסיפונים זמין בעמודים- Vision of the Seas®

-מחירי הפלגה החל מ

ATHENS
SICILY
CRUISING
CRUISING

NICE
EPHESUS
RHODES
LIMASSOL

SPAIN

BARCELONA

FLORENCE

הגעה
2

Sicily (Messina), Italy

SPAIN

FLORENCE
ROME

CRUISING

VALENCIA
CARTAGENA
MALAGA

הגעה
Barcelona, Spain

10:00

19:00 2

Nice (Villefranche), France^

Jerusalem (Ashdod), Israel

06:00

23:00 4

3

09:00

יציאה

הגעה

17:00 1

Barcelona, Spain

19:00 2

Cannes, France^

08:00

יציאה
1

19:00

2/3 Cruising

Southampton, UK

GRAN CANARIA

יציאה

הגעה

16:30 1
2

Southampton, UK
Cruising

Southampton, UK

19:00 3

Florence/Pisa (La Spezia), Italy

07:00

19:00

4

Gibraltar, UK

14:30

20:00 3

Vigo, Spain

10:00

17:00 4

Gibraltar, UK

19:00 4

Rome (Civitavecchia), Italy

07:00

19:00

5

Cartagena, Spain

10:00

19:00 4

Lisbon, Portugal

08:00

17:00 5

Cruising

07:00

18:00 5/6 Cruising

10:00

18:00 6

07:00

22:00 5

Naples/Capri, Italy

10:00

17:00 6

Cruising

8

Rhodes, Greece

09:00

17:00 7

Venice, Italy

15:00

6

Valencia, Spain

07:00

18:00 5

Seville (Cadiz), Spain

7

Athens (Piraeus), Greece

07:00

18:00

7

Barcelona, Spain

08:00

18:00 6

Cruising

8

Mykonos, Greece^

07:00

18:00

8

Nice (Villefranche), France^

10:30

19:00 7

Lanzarote, Canary Islands

9

Ephesus (Kusadasi), Turkey

07:00

17:00 8

Venice, Italy

18:00 9

Ephesus (Kusadasi), Turkey

07:00

19:00

9

Cruising

10

Athens (Piraeus), Greece

07:00

17:00 9

Split, Croatia^

09:30

19:00 10

Santorini, Greece^

07:00

19:00

10

Malaga, Spain

12:00

20:00 9

11

Cruising

Kotor, Montenegro^

08:00

17:00 11/12 Cruising

11

Seville (Cadiz), Spain

07:00

15:00 10

12

Naples/Capri, Italy

07:00

18:00 11/12 Cruising

Rome (Civitavecchia), Italy

05:00

Barcelona, Spain

Barcelona, Spain

06:00

06:00

8

12/13 Cruising
Southampton, UK

05:30

תאריכי יציאה
2020 May 8* Jun 1*, 25 Aug 12 Sept 5**, 29**
.סדר הנמלים והשעות עשויים להשתנות
. סדר הנמלים משתנה.*זמינה הפלגה דומה
.Jewel of the Seas® **זמינה הפלגה דומה על סיפון
.סירה מהאנייה לנמל/^נדרש שייט קצר ברחפת

תאריכי יציאה
2020 May 20 Jun 13* Jul 7, 19, 31 Aug 24 Sept 5**, 17**, 29** Oct 11**

08:00

.סדר הנמלים והשעות עשויים להשתנות
. סדר הנמלים משתנה. לילות12 *זמינה הפלגה דומה בת
. סדר הנמלים משתנה.Jewel of the Seas® **זמינה הפלגה דומה על סיפון
.סירה מהאנייה לנמל/^נדרש שייט קצר ברחפת

." המוצגים כאן מהווים קו מנחה בלבד-המחירים "החל מ
. אך הם כפופים לשינויים ולזמינות, התאריכים והמחירים היו נכונים בעת הדפסת החוברת, כל המסלולים.) אך אינם כוללים דמי שירות (תשר משולם מראש, לאדם בחדר זוגי פנימי וכוללים מיסים,כל המחירים בחוברת זו נקובים בדולר ארה"ב
.70-73  עיינו בעמודים, לתנאים המלאים.סירה מהאנייה לנמל/בכמה מנמלי העגינה יידרש שייט קצר ברחפת
 לנזרוטה, גן הקקטוסים.4  אתונה, האקרופוליס.3  סיביליה, פלזה אספניה.2  וונציה, בזיליקת סנטה מריה דלה סאלוטה.1 :תמונות משמאל לימין

מקרא הצבעים במפה
נמלי עגינה
נמל היציאה

16:00
20:00

12:00
07:00

19:00

18:00 8

Rome (Civitavecchia), Italy

07:00

19:00

Naples/Capri, Italy

06:00

18:30

12:00

21:00

Gran Canaria, Canary Islands

07:00

17:00 9

07:00

17:00 10/11 Cruising

La Palma, Canary Islands

07:00

16:00 12

11

Madeira (Funchal), Portugal

07:00

15:00 13/14 Cruising

12

Cruising

13

La Coruna, Spain

11:00

17:30

Lisbon, Portugal

14

Cruising

Southampton, UK

05:30

05:30

תאריכי יציאה
2020 Jul 19 Sept 6*

.סדר הנמלים והשעות עשויים להשתנות
. סדר הנמלים משתנה. לילות14 *זמינה הפלגה דומה בת
.סירה מהאנייה לנמל/^נדרש שייט קצר ברחפת

11:00

Genoa, Italy

Tenerife, Canary Islands

תאריכי יציאה
2020 Jun 28 Aug 2*

16:30

Florence/Pisa (La Spezia), Italy

7

Southampton, UK

תאריכי יציאה

יציאה

2/3 Cruising

07:00

Haifa, Israel

.סדר הנמלים והשעות עשויים להשתנות
.Explorer of the Seas® *זמינה הפלגה דומה על סיפון

הגעה

16:30 1

07:00

Limassol, Cyprus

2020 Oct 25* Nov 2, 14

יציאה

Florence/Pisa (Livorno), Italy

6

CRUISING

LANZAROTE

Rome (Civitavecchia), Italy

7

10

GIBRALTAR

LA PALMA
TENERIFE

FLORENCE
ROME
NAPLES

LISBON

CRUISING

הגעה

17:00

GENOA

CRUISING

MADEIRA

GIBRALTAR

17:00 1

UNITED KINGDOM

CRUISING

LISBON
CRUISING

CRUISING

יציאה

SOUTHAMPTON

CRUISING

SEVILLE

CRUISING

SEVILLE

$3,200

LA CORUNA
VIGO

CRUISING

BARCELONA

ATHENS MYKONOS
EPHESUS
SANTORINI

CRUISING

3/4 Cruising

UNITED KINGDOM

SOUTHAMPTON
NICE

CRUISING

NAPLES

JERUSALEM

Rome (Civitavecchia), Italy

BARCELONA

ROME

HAIFA

1

SPLIT
KOTOR

-מחירי הפלגה החל מ

$3,599

UNITED KINGDOM
CRUISING

.58-59  – מפרט הסיפונים זמין בעמודיםAnthem of the Seas®

-מחירי הפלגה החל מ

$3,470

SOUTHAMPTON
CANNES

הים התיכון האיטלקי
 לילות14 הפלגה בת

.58-59  – מפרט הסיפונים זמין בעמודיםAnthem of the Seas®

-מחירי הפלגה החל מ

$2,500

VENICE
NAPLES

לגלות את האיים הקנריים
 לילות14 הפלגה בת

.58-59  – מפרט הסיפונים זמין בעמודיםAnthem of the Seas®

-מחירי הפלגה החל מ

$1,789

ITALY

ROME

חופי הים התיכון
 לילות13 הפלגה בת

.68-69  מפרט הסיפונים זמין בעמודים- Vision of the Seas®

-מחירי הפלגה החל מ

$2,139

5

תיכוניים-איי יוון הים
 לילות12 הפלגה בת

תאריכי יציאה
2020 Jun 6 Aug 16* Sept 20* Oct 4**

.סדר הנמלים והשעות עשויים להשתנות
.*זמינה הפלגה דומה

:מדריך לעיון מהיר
7  עמוד- • מה כלול
54-55  עמודים- • שירותים לפי סדרת אניות
70-73  עמודים- • תנאי הזמנה

.סדר הנמלים והשעות עשויים להשתנות
. סדר הנמלים משתנה.*זמינה הפלגה דומה
. סדר הנמלים משתנה. לילות13 ** זמינה הפלגה דומה בת

 בקרו,לקבלת המחיר היומי הטוב ביותר
 או פנוROYALCARIBBEAN.COM באתר
לסוכן הנסיעות שלכם

אגן הים התיכון הפלגות בנות

)ארץ הקודש (ישראל
 לילות12 הפלגה בת

צפון אירופה הפלגות בנות

 7 - 11לילות

צפון אירופה

הפלגות בנות  7 - 11לילות

החוג הארקטי
הפלגה בת  11לילות

איסלנד ונורווגיה
הפלגה בת  11לילות

® - Brilliance of the Seasמפרט הסיפונים זמין בעמודים .66-67

מחירי הפלגה החל מ-

CRUISING

GEIRANGER

DENMARK

COPENHAGEN

הגעה

יציאה
Cruising

19:00

10:00

Geiranger, Norway

17:00

09:00

Bergen, Norway

16:00

07:00

18:00

08:00

TALLINN

GEIRANGER
FLAM
STAVANGER

Amsterdam, Netherlands

19:00

HELSINKI ST. PETERSBURG

ALESUND

NETHERLANDS

07:00

מחירי הפלגה החל מ-

$2,399

מחירי הפלגה החל מ-

$1,549

$1,359

הגעה

16:00 3
4

17:00 1

Cruising

2

Stavanger, Norway

18:00 3

11:00

Riga, Latvia

3

)Arctic Circle (Cruising

19:00 4

12:00

Tallinn, Estonia

4

17:00

07:00

St. Petersburg, Russia

5

St. Petersburg, Russia

6

18:00

2

Alesund, Norway

18:00 5

Cruising

15:00 6

Reykjavik, Iceland

7

Cruising

17:00 7

07:00

Reykjavik, Iceland

17:00 8

10:00

Alesund, Norway

17:00 8

08:00

Cruising

16:00 9

07:00

Flam, Norway

21:30 9

19:00 10

10:00

^Geiranger, Norway

10

Cruising

11

תאריכי יציאה

5

Copenhagen, Denmark

תאריכי יציאה

לקבלת המחיר היומי הטוב ביותר ,בקרו
באתר  ROYALCARIBBEAN.COMאו פנו
לסוכן הנסיעות שלכם

COPENHAGEN

CRUISING
CRUISING

מדריך לעיון מהיר:
• מה כלול  -עמוד 7
• שירותים לפי סדרת אניות  -עמודים 54-55
• תנאי הזמנה  -עמודים 70-73

VISBY

DENMARK

COPENHAGEN

יציאה
Copenhagen, Denmark

הגעה

17:00 1

Berlin (Warnemunde), Germany

יציאה
Copenhagen, Denmark
Cruising

2

Cruising

17:00 3

07:00

Geiranger, Norway

07:00

Tallinn, Estonia

19:00 4

09:00

Bergen, Norway

07:00

הגעה

18:00 1
2
07:00

3
18:00 4

Stockholm, Sweden

1

Cruising

2

St. Petersburg, Russia

3

St. Petersburg, Russia

4

St. Petersburg, Russia

19:00 5

09:00

Stavanger, Norway

17:00 5

07:00

Helsinki, Finland

5

St. Petersburg, Russia

17:00 6

07:00

Kristiansand, Norway

17:00 6

08:00

Tallinn, Estonia

Helsinki, Finland

7

18:00

07:00

Helsinki, Finland

7

Cruising

19:00 7

09:00

Visby, Sweden

7

Stockholm, Sweden

8

16:00

09:00

Visby, Sweden

8

07:00

07:00

Stockholm, Sweden

13:30

Klaipeda, Lithuania

9

16:30

07:00

Riga, Latvia

9

Cruising

10

11:00

Stockholm, Sweden

10

08:00

Copenhagen, Denmark

11

Disembark

Stockholm, Sweden

Disembark

Copenhagen, Denmark

2020 Jun 7
סדר הנמלים והשעות עשויים להשתנות.
^נדרש שייט קצר ברחפת/סירה מהאנייה לנמל.

TALLINN

6

תאריכי יציאה

2020 Aug 9
סדר הנמלים והשעות עשויים להשתנות.
^נדרש שייט קצר ברחפת/סירה מהאנייה לנמל.

יציאה
21:30

09:00

^Lerwick/Shetland, Scotland

DENMARK

SWEDEN

STOCKHOLM CRUISING

ST. PETERSBURG

STAVANGER
KRISTIANSAND

הגעה
07:00

07:00

07:00

CRUISING

CRUISING

HELSINKI

BERGEN

BERLIN

הגעה

Tromso, Norway

Akureyri, Iceland

COPENHAGEN

RIGA

Copenhagen, Denmark

Honningsvag, Norway

Cruising

DENMARK

1

18:00 6

11

VISBY

17:00

Cruising
07:00

STOCKHOLM

CRUISING

Copenhagen, Denmark

2

GEIRANGER

TALLINN

CRUISING

RIGA
KLAIPEDA

יציאה

17:00 1

HELSINKI ST. PETERSBURG

STOCKHOLM

CRUISING

AMSTERDAM

06:00

CRUISING

TROMSO

CRUISING

11:00

® - Jewel of the Seasמפרט הסיפונים זמין בעמודים .66-67

CRUISING

CRUISING

17:00

® - Jewel of the Seasמפרט הסיפונים זמין בעמודים .66-67

מחירי הפלגה החל מ-

$2,499

HONNINGSVAG

AKUREYRI
REYKJAVIK

LERWICK

הפיורדים הנורווגיים
הפלגה בת  7לילות

® - Jewel of the Seasמפרט הסיפונים זמין בעמודים .66-67

מחירי הפלגה החל מ-

$2,699

ALESUND

יציאה

® - Jewel of the Seasמפרט הסיפונים זמין בעמודים .66-67

מחירי הפלגה החל מ-

$2,699

BERGEN

סקנדינביה ורוסיה
הפלגה בת  11לילות

® - Jewel of the Seasמפרט הסיפונים זמין בעמודים .66-67

סקנדינביה ורוסיה
הפלגה בת  10לילות

סקנדינביה ורוסיה
הפלגה בת  7לילות

תאריכי יציאה
2020 May 13

סדר הנמלים והשעות עשויים להשתנות.

תאריכי יציאה
*2020 Jun 18 Jul 26

סדר הנמלים והשעות עשויים להשתנות.
*זמינה הפלגה דומה בת  13לילות שיוצאת משטוקהולם ,שוודיה במקום מקופנהגן ,דנמרק.
סדר הנמלים משתנה.

מקרא הצבעים במפה
נמלי עגינה
נמל היציאה

Copenhagen, Denmark

תאריכי יציאה
2020 May 31 Aug 16

סדר הנמלים והשעות עשויים להשתנות.

**2020 May 24* Jun 28 Jul 5, 12, 19 Aug 8
סדר הנמלים והשעות עשויים להשתנות.
*זמינה הפלגה דומה הלוך ושוב מקופנהגן ,דנמרק במקום משטוקהולם ,שוודיה .סדר הנמלים
משתנה .נדרש שייט קצר ברחפת/סירה מהאנייה לנמל.
**זמינה הפלגה דומה בת  8לילות הלוך ושוב מקופנהגן  ,דנמרק במקום משטוקהולם ,שוודיה.

המחירים "החל מ "-המוצגים כאן מהווים קו מנחה בלבד.
כל המחירים בחוברת זו נקובים בדולר ארה"ב ,לאדם בחדר זוגי פנימי וכוללים מיסים ,אך אינם כוללים דמי שירות (תשר משולם מראש) .כל המסלולים ,התאריכים והמחירים היו נכונים בעת הדפסת החוברת ,אך הם כפופים לשינויים ולזמינות.
בכמה מנמלי העגינה יידרש שייט קצר ברחפת/סירה מהאנייה לנמל .לתנאים המלאים ,עיינו בעמודים .70-73
תמונות משמאל לימין .1 :כנסיית הגואל שעל הדם  ,סנט פטרסבורג  .2קו החוף בניהבן ,קופנהגן  .3הזוהר הצפוני ,איסלנד  .4הלגונה הכחולה ,איסלנד

 לילות8 - 13

צפון אירופה

 לילות8 - 13 הפלגות בנות

האיים הבריטיים
 לילות10 הפלגה בת

.58-59  – מפרט הסיפונים זמין בעמודיםAnthem of the Seas®

מברצלונה לקופנהגן
 לילות10 הפלגה בת

.66-67  מפרט הסיפונים זמין בעמודים- Brilliance of the Seas®

-מחירי הפלגה החל מ

.66-67  מפרט הסיפונים זמין בעמודים- Jewel of the Seas®

-מחירי הפלגה החל מ

$2,499

CRUISING

CRUISING

SOUTHAMPTON

CORK

HAMBURG

UNITED KINGDOM

CRUISING

BRUGES

CRUISING

PARIS

Southampton, UK

2

Bruges (Zeebrugge), Belgium

3

Cruising

4

Oslo, Norway

5

Cruising

6

Hamburg, Germany

7

Cruising

8

CRUISING

SKAGEN

PARIS

NETHERLANDS

TALLINN

CRUISING

CRUISING

INVERNESS

יציאה

הגעה

16:30 1

Amsterdam, Netherlands

08:00

20:00 2

Dover, UK

07:00

22:00 4

07:00

22:00 6

Paris (Le Havre), France

07:00

21:00 8

Southampton, UK

05:30

3
5
7

יציאה

COPENHAGEN

CORK

NETHERLANDS

Cartagena, Spain

09:00

Gibraltar, UK

08:00

15:00

3

Copenhagen, Denmark

08:00

20:00 4

Lisbon, Portugal

10:00

18:00

4

Cruising

5

Tallinn, Estonia

11:00

18:00 5

07:00

19:00

6

St. Petersburg, Russia

07:00

6

08:00

20:00 5/6 Cruising

07:00

19:00 7

Cork (Cobh), Ireland

07:00

19:00 8

Cruising
Paris (Le Havre) France
Cruising
Amsterdam, Netherlands

9
07:00

23:59 10

Paris (Le Havre), France

1

Amsterdam, Netherlands

17:00

2

Cruising

17:00 1
2
08:00

17:00 3
4

07:00

16:00 9

12

Cruising

18:00 11
12

Amsterdam, Netherlands

06:00

11:00

23:00
20:00

14:00

Dublin, Ireland
Dublin, Ireland

08:00

16:00

18:00 6

18:00 7

Skagen, Denmark

07:00

08:00

16:00 8

11

19:00

Cork (Cobh), Ireland

Cruising

07:00

06:00

08:00

Oslo, Norway

St. Petersburg, Russia

10

19:00

Cruising

Helsinki, Finland
Stockholm, Sweden

08:00

18:00 3

7

Cruising

Kristiansand, Norway

18:00 4

8
9

יציאה

07:00

19:00

10

2

הגעה
Copenhagen, Denmark

08:00

18:00

07:00

17:00 1

Edinburgh (S. Queensferry), Scotland^

09:00

5
7
21:45 8

Holyhead, Wales

07:00

18:00 9

Cruising

10

St. Peter Port, Channel Islands^

07:00

17:00 11

Dover, UK

06:45

16:00 12

Amsterdam, Netherlands

06:00

13

Bergen, Norway

תאריכי יציאה

תאריכי יציאה
2020 Jun 12 Jul 16*

.סדר הנמלים והשעות עשויים להשתנות

תאריכי יציאה
2020 May 3

.סדר הנמלים והשעות עשויים להשתנות
. לילות12 *זמינה הפלגה דומה בת

תאריכי יציאה
2020 May 17 Jun 22* Jul 4, 28* Aug 9, 21**

Paris (Le Havre), France
Cruising
La Coruna, Spain

11:00

Vigo, Spain

08:00

17:00

Lisbon, Portugal

08:00

19:00

Gibraltar, UK

14:30

19:30

Cruising

.סדר הנמלים והשעות עשויים להשתנות

." המוצגים כאן מהווים קו מנחה בלבד-המחירים "החל מ
. אך הם כפופים לשינויים ולזמינות, התאריכים והמחירים היו נכונים בעת הדפסת החוברת, כל המסלולים.) אך אינם כוללים דמי שירות (תשר משולם מראש, לאדם בחדר זוגי פנימי וכוללים מיסים,כל המחירים בחוברת זו נקובים בדולר ארה"ב
.70-73  עיינו בעמודים, לתנאים המלאים.סירה מהאנייה לנמל/בכמה מנמלי העגינה יידרש שייט קצר ברחפת
 פריז, מגדל אייפל.4  אדינבורו, נגן חמת חלילים.3  אסטוניה, טאלין.2  אמסטרדם, תחנת רוח.1 :תמונות משמאל לימין

.סדר הנמלים והשעות עשויים להשתנות
. סדר הנמלים משתנה,*זמינה הפלגה דומה
. דנמרק, דנמרק במקום סקאגן,**זמינה הפלגה דומה שעוגנת בארהוס

מקרא הצבעים במפה
נמלי עגינה
נמל היציאה

תאריכי יציאה
2020 Jul 16

17:00

Cruising

Barcelona, Spain

2020 May 29

CRUISING

יציאה

Inverness/Loch Ness, Scotland

08:00

BARCELONA

GIBRALTAR

Cruising

Bruges (Zeebrugge), Belgium

Copenhagen, Denmark

VIGO
LISBON

ST. PETER PORT

Amsterdam, Netherlands

Amsterdam, Netherlands
Cruising

COPENHAGEN

LA CORUNA

AMSTERDAM

הגעה

20:00 2
3

17:00

CRUISING

PARIS

CRUISING

NETHERLANDS

יציאה

08:00

Glasgow (Greenock), Scotland

9

הגעה

Barcelona, Spain

Holyhead, Wales

10

יציאה

CRUISING

DOVER

CRUISING

17:00 1

Cruising
Belfast, Northern Ireland

הגעה

KRISTIANSAND
OSLO

DENMARK

EDINBURGH
DUBLIN
HOLYHEAD

AMSTERDAM

CARTAGENA

CRUISING

ST. PETERSBURG

CRUISING

CRUISING

SPAIN
LISBON

PARIS

$2,469

CRUISING

STOCKHOLM

GIBRALTAR

הגעה
1

HELSINKI

BARCELONA

AMSTERDAM

DOVER

-מחירי הפלגה החל מ

$2,749

BERGEN

BRUGES
CRUISING

-מחירי הפלגה החל מ

$2,199

AMSTERDAM

HOLYHEAD

.66-67  מפרט הסיפונים זמין בעמודים- Jewel of the Seas®

COPENHAGEN

GLASGOW
BELFAST

מקופנהגן לברצלונה
 לילות13 הפלגה בת

.66-67  מפרט הסיפונים זמין בעמודים- Brilliance of the Seas®

-מחירי הפלגה החל מ

$1,559

OSLO

האיים הבריטיים
 לילות12 הפלגה בת

.66-67  מפרט הסיפונים זמין בעמודים- Brilliance of the Seas®

-מחירי הפלגה החל מ

$2,129

CRUISING

הים הבלטי
 לילות12 הפלגה בת

07:00

תאריכי יציאה
2020 Aug 23

.סדר הנמלים והשעות עשויים להשתנות
.סירה מהאנייה לנמל/^נדרש שייט קצר ברחפת

:מדריך לעיון מהיר
7  עמוד- • מה כלול
54-55  עמודים- • שירותים לפי סדרת אניות
70-73  עמודים- • תנאי הזמנה

.סדר הנמלים והשעות עשויים להשתנות

 בקרו,לקבלת המחיר היומי הטוב ביותר
 או פנוROYALCARIBBEAN.COM באתר
לסוכן הנסיעות שלכם

צפון אירופה הפלגות בנות

ערים בצפון אירופה
 לילות8 הפלגה בת

איי הבהאמה

הפלגות בנות

 3 - 4לילות

איי הבהאמה

ריגושים ורגיעה באיים
הקאריביים

הפלגות בנות  3 - 4לילות

איי הבהאמה
הפלגות בנות  4ו 3-לילות

איי הבהאמה
הפלגות בנות  4לילות

® - Mariner of the Seasמפרט הסיפונים זמין בעמודים .64-65

איי הבהאמה
הפלגות בנות  3לילות

® - Navigator of the Seasמפרט הסיפונים זמין בעמודים .64-65

מחירי הפלגה החל מ-

מחירי הפלגה החל מ-

$579

$559

ORLANDO

ORLANDO

FLORIDA
COCOCAY

MIAMI

החלו לדמיין את היום המושלם שלכם*

COCOCAY

CRUISING

NASSAU

NASSAU

יציאה

הגעה

17:00

07:00

Perfect Day at CocoCay

21:00

08:00

Nassau, Bahamas

יציאה

NASSAU

נתיב א יציאה

הגעה

Orlando (Port Canaveral), Florida

17:00 1
21:00 2

08:00

17:30 3

07:30

Perfect Day at CocoCay

4

07:00

Miami, Florida

Cruising
07:00

FLORIDA

FLORIDA

COCOCAY
CRUISING

16:00

לא מדובר על החופשה שלכם ,אלא על הזכות שלכם להתרברב בה .עם שפע של חוויות מרגשות
®Perfect Day® at Cococayיביא את ההרפתקה לרמה אחרת .גלו אינספור דרכים למלא את היום עם חוויות
ייחודיות וראשונות מסוגן ,שיחקקו בזיכרונכם לעד .המריאו למעלה בבלון הליום לנקודת התצפית הגבוהה באיי
הבהאמה בגובה  137מטרים .הזמינו משקה מבר הבריכה ,הנמצא בתוך המים ,הירגעו בבריכת המים המתוקים
הגדולה בקאריביים ,או פשוט התרשמו מהנוף היפהפה מאחת הקבאנות שצפות מעל המים הראשונות באיי הבהאמה.

® - Mariner of the Seasמפרט הסיפונים זמין בעמודים .64-65

מחירי הפלגה החל מ-

$699

®PERFECT DAY® AT COCOCAY

הגעה
Orlando (Port Canaveral), Florida

1

Miami, Florida

16:00 1

Nassau, Bahamas

2

Nassau, Bahamas

21:30 2

08:30

3

17:00 3

07:00

Perfect Day at CocoCay

07:00

Orlando (Port Canaveral), Florida

לספוג את האווירה בOASIS LAGOONSM-
בריכת המים המתוקים הגדולה ביותר בקאריביים

לתפוס גלים בTHRILL WATERPARKSM-
בריכת הגלים הגדולה ביותר בקאריביים

בלון ההליום UP, UP AND AWAY
ליהנות מהנוף הטוב ביותר באיי הבהאמה

קבאנה ב**COCO BEACH CLUBSM-
הירגעו והאזינו לרחשי האוקיינוס בקבאנה
הפרטית מעל המים

לגלוש במורד DAREDEVIL’S PEAKSM
מגלשת המים הגבוהה ביותר בצפון אמריקה

מידע נוסף זמין באתר RoyalCaribbean.com/PerfectDayCocoCay

Orlando (Port Canaveral), Florida

יציאה

הגעה

21:00

08:00

17:00

נתיב ב

16:30

תאריכי יציאה
2 020 Jan 6, 20*, 13, 27 Feb 3, 10*, 17*, 24 Mar 2*, 9, 16*, 23*, 30
*Apr 6*, 13, 20, 27 May 4**, 11**, 18**, 25** Jun 1**, 8**, 15**, 22**, 29
**Jul 6*, 13*, 20*, 27* Aug 3**, 10**, 17**, 24**, 31** Sept 7**, 14**, 28
**Oct 5**, 12**, 19**, 26** Nov 2**, 16**, 23**, 30
**Dec 7**, 14**, 21**, 24*, 28
**2021 Jan 4*, 11**, 18**, 25** Feb 1**, 8**, 15**, 22
**Mar 1**, 8**, 15**, 22**, 29** Apr 5**, 12**, 19**, 26
סדר הנמלים והשעות עשויים להשתנות.
*זמינה הפלגה דומה בת  4לילות ,סדר הנמלים משתנה.
**זמינה הפלגה דומה.

מדריך לעיון מהיר:
• מה כלול  -עמוד 7
• שירותים לפי סדרת אניות  -עמודים 54-55
• תנאי הזמנה  -עמודים 70-73

לקבלת המחיר היומי הטוב ביותר ,בקרו
באתר  ROYALCARIBBEAN.COMאו פנו
לסוכן הנסיעות שלכם

Miami, Florida

1

Nassau, Bahamas

2

Cruising

3

07:00

Perfect Day at CocoCay

4

06:00

Miami, Florida

תאריכי יציאה

תאריכי יציאה
2020 Jan 3*, 10, 17, 24, 31 Feb 7, 14, 21, 28 Mar 6, 13, 20, 27
Apr 3, 10, 17, 24 May 1*, 8*, 15*, 22*, 29* Jun 5*, 12*, 19*, 26* Jul 3*, 10*,
17*, 24*, 31* Aug 7*, 14*, 21*, 28* Sept 4*, 11*, 18*, 25* Oct 2*, 9*, 16*,
*23*, 30* Nov 13*, 20*, 27* Dec 4*, 11*, 18*, 20*, 21**, 27
*2021 Jan 1*, 3*, 8*, 15*, 22*, 29* Feb 5*, 12*, 19*, 26* Mar 5*, 12*, 19*, 26
*Apr 2*, 9*, 16*, 23*, 30

נתיב א' 3 :לילות.
2020 Jan 10, 17, 24, 31 Feb 7, 14, 21, 28 Mar 6, 13, 20, 27 Apr 3, 10, 17, 24
*May 1*, 8*, 15*, 22*, 29* Jun 5*, 12*, 19*, 26
*Jul 3*, 10*, 17*, 20*, 24*, 31* Aug 7*, 14*, 21*, 28* Sept 4*, 11*, 18*, 25
*Oct 2*, 9*, 16*, 23*, 30* Nov 6*, 13*, 20*, 27* Dec 4*, 11*, 18
*2021 Jan 1*, 8*, 15* 22*, 29* Feb 5*, 12*, 19*, 26* Mar 5*, 12*, 19*, 26
*Apr 2*, 9, 16*, 23*, 30
סדר הנמלים והשעות עשויים להשתנות.
נתיב ב' 4 :לילות.
*** 2020 Jan 6**, 13**, 20**, 27** Feb 3, 10, 17**, 24זמינה הפלגה דומה.
Mar 2**, 9**, 16**, 23**, 30** Apr 6**, 13**, 20**, 27** May 4, 11, 18, 25
Jun 1, 8, 15, 22, 29 Jul 6, 13, 27 Aug 3, 10, 17, 24, 31 Sept 7, 14, 21, 28
Oct 5, 12, 19, 26 Nov 2, 9, 16, 23 30** Dec 7, 14
2021 Jan 4** 11, 18, 25 Feb 1, 8, 15, 22 Mar 1, 8, 15, 22, 29 Apr 5, 12,19, 26
סדר הנמלים והשעות עשויים להשתנות.
*זמינה הפלגה דומה בת  3לילות ,סדר הנמלים משתנה.
**זמינה הפלגה דומה בת  4לילות ,סדר הנמלים משתנה.

נתיב א
נתיב ב

מקרא הצבעים במפה
נמלי עגינה
נמל היציאה
יעד פרטי

המחירים "החל מ "-המוצגים כאן מהווים קו מנחה בלבד.
כל המחירים בחוברת זו נקובים בדולר ארה"ב ,לאדם בחדר זוגי פנימי וכוללים מיסים ,אך אינם כוללים דמי שירות (תשר משולם מראש) .כל המסלולים ,התאריכים
והמחירים היו נכונים בעת הדפסת החוברת ,אך הם כפופים לשינויים ולזמינות .בכמה מנמלי העגינה יידרש שייט קצר ברחפת/סירה מהאנייה לנמל .לתנאים המלאים,
עיינו בעמודים .70-73
תמונות משמאל לימין .1 :האי קוקו-קיי  .2צלילה עם שנורקלים באיים הקאריביים  .3אומגה ,קוקו-קיי

*חלים חיובים נוספים עבור חלק מהפעילויות .לקבלת מחירים ומבצעים עדכניים ,בקרו באתר www.RoyalCaribbean.com/cruiseplanner
** Coco Beach Clubוהקבאנות מעל המים צפויות להיפתח בדצמבר  . 2019כל המאפיינים של היעד ,החוויות שבו ומועד הפתיחה הצפוי ,נמצאים עדיין בפיתוח וייתכנו שינויים ללא הודעה מראש .תמונות ומסרים של
 Perfect Day at CocoCayמשקפים את הקונספט העיצובי הנוכחי וייתכן וכוללים הדמיות אמנותיות Perfect Day .ו CocoCay-הם סימנים מסחריים של חברת רויאל קריביאן.

האיים הקאריביים וברמודה  -שייט קצר

הפלגות בנות

 4 - 7לילות

האיים הקאריביים וברמודה  -שייט קצר
הפלגות בנות  4 - 7לילות

מערב האיים הקאריביים
הפלגה בת  5לילות

איי הבהאמה וPERFECT DAY AT COCOCAY-
הפלגה בת  7לילות

® - Oasis of the Seasמפרט הסיפונים זמין בעמודים .60-61

ברמודה
הפלגה בת  5לילות

® - Independence of the Seasמפרט הסיפונים זמין בעמודים .62-63

מחירי הפלגה החל מ-

® - Adventure of the Seasמפרט הסיפונים זמין בעמודים .64-65

מחירי הפלגה החל מ-

$1,019

מערב האיים הקאריביים
הפלגה בת  5ו 4-לילות

$689

CAPE LIBERTY
NEW JERSEY

COCOCAY

CAPE LIBERTY

CRUISING

CRUISING

COCOCAY

22:00

GEORGE TOWN

COZUMEL

FALMOUTH

יציאה

הגעה

Cape Liberty, New Jersey

16:30 1

Cruising

19:00 2

07:00

16:30 4

07:00

13:00

Orlando (Port Canaveral), Florida

18:00

10:00

Perfect Day at CocoCay

18:00

07:00

Nassau, Bahamas

יציאה
Fort Lauderdale, Florida

3
5

6/7 Cruising
06:00

CRUISING

COZUMEL

הגעה

16:00

CRUISING

CRUISING

KINGS WHARF

CRUISING

NASSAU

יציאה

FORT LAUDERDALE

CRUISING

CRUISING

ORLANDO

FLORIDA

TAMPA
KEY WEST

קוזומל ,מקסיקו -
שרידי תרבות המאיה בטולום
גלו את הארכיטקטורה המרהיבה של תרבות המאיה
בעיר טולום ,המתנוססת מעל הים הקאריבי .טולום  -עיר
מוקפת חומות  -שימשה בעבר כמבצר וכנמל מסחר
מרכזי .גלו את הסודות ,העובדות והאגדות המרתקות
אודות התרבות העתיקה של בני המאיה וההישגים
הארכיטקטונים שלה.

$699

FLORIDA

CRUISING

CRUISING

מחירי הפלגה החל מ-

$499

NEW JERSEY

FORT LAUDERDALE

® - Independence of the Seasמפרט הסיפונים זמין בעמודים .62-63

מחירי הפלגה החל מ-

$589

FLORIDA

מערב האיים הקאריביים
הפלגה בת  5ו 4-לילות

® - Brilliance of the Seasמפרט הסיפונים זמין בעמודים .66-67

מחירי הפלגה החל מ-

'אתרי חובה' באיים הקאריביים

Perfect Day at CocoCay
Cruising

3

Cruising
07:00

הגעה

15:00 1
2

Falmouth, Jamaica

יציאה

09:00

17:00 4
5

Fort Lauderdale, Florida

06:00

Cape Liberty, New Jersey

1

Cruising

2

Kings Wharf, Bermuda

3

Kings Wharf, Bermuda

4

Cruising

5

הגעה

16:00

נתיב א' יציאה
Tampa, Florida
Cruising

18:00

08:00

Cozumel, Mexico
Cruising

07:00

Cape Liberty, New Jersey

הגעה

16:00

Tampa, Florida

19:00

11:00

18:00

07:00
07:00

תאריכי יציאה
2020 May 30 Jun 13, 26* Jul 10*, 24* Aug 8, 22 Sept 5, 19 Oct 3, 17, 31

2020 May 2, 7*, 11**, 18*, 25* Jun 1*, 8*, 15*, 22*, 29* Jul 6**, 11, 16*,
*2020 May 10, 17, 24, 31 Jun 7, 14, 27* Jul 4*, 11*, 18*, 25
20**, 25, 30* Aug 3**, 8**, 13*, 17**, 22, 27*, 31** Sept 5, 10*, 14**, 19**, Aug 1**, 9, 16, 23, 30 Sept 6, 13, 20, 27 Oct 4, 11, 18, 25
*** 24*, 28** Oct 3, 8*, 12**, 17, 22*, 26**, 31 Nov 5*, 9 Dec 5סדר הנמלים והשעות עשויים להשתנות.
**** 2021 Jan 16זמינה הפלגה דומה.
סדר הנמלים והשעות עשויים להשתנות.

Key West, Florida
Cozumel, Mexico
Tampa, Florida

4
07:00

Cruising

2

Cozumel, Mexico

3

Cruising

4

Fort Lauderdale, Florida

נתיב א
נתיב ב

מקרא הצבעים במפה
נמלי עגינה
נמל היציאה
יעד פרטי

הגעה

נתיב ב
Fort Lauderdale, Florida

1

16:30 1

Cruising

2

16:00 3

07:00

^George Town, Grand Cayman

3

19:00 4

10:00

Cozumel, Mexico

4

Cruising

5

2

5
07:00

תאריכי יציאה

תאריכי יציאה

נתיב א' 4 :לילות.

2020 Jan 2, 16, 30 Feb 18, 27 Mar 12, 26
*Apr 9, 23 Nov 5*, 19* Dec 3*, 17*, 31
* 2021 Jan 28* Feb 16*, 25* Mar 11*, 25* Apr 8*, 22נתיב ב' 5 :לילות.

Fort Lauderdale, Florida

*2020 Nov 26 Dec 10, 24
2021 Jan 7, 21 Feb 4, 18 Mar 4, 18 Apr 1, 15
**2020 Nov 25**, 30 Dec 5***, 9**, 14, 28
2021 Jan 2**, 11, 16***, 20**, 25 Feb 3**, 8, 17**, 22
**Mar 2**, 8, 16**, 22, 30** Apr 5, 13**, 19, 27

**2020 Jan 6, 11**, 20, 25** Feb 3, 8**, 22
Mar 2, 7**, 16, 21**, 30 Apr 4**, 13, 18**, 27
**Nov 9***, 14**, 23***, 28** Dec 7***, 12**, 21***, 26
** 2021 Jan 4***, 9**, 18*, 23** Feb 1*, 6**, 20סדר הנמלים והשעות עשויים להשתנות.
** Mar 1*, 6**, 15*, 20**, 29* Apr 3**, 12*, 17**, 26זמינה הפלגה דומה בת  4לילות.

סדר הנמלים והשעות עשויים להשתנות.
*זמינה הפלגה דומה.
**זמינה הפלגה דומה שעוגנת בג'ורג'טאון ,גנאמד קיימן במקום בקי-ווסט ,פלורידה .נדרש
שייט קצר ברחפת/סירה מהאנייה לנמל.
***זמינה הפלגה דומה שעוגנת בקוסטה מאיה ,מקסיקו במקום בקי-ווסט ,פלורידה .סדר
הנמלים משתנה.

לקבלת המחיר היומי הטוב ביותר ,בקרו
באתר  ROYALCARIBBEAN.COMאו פנו
לסוכן הנסיעות שלכם

19:00 3

08:00

נתיב א' 4 :לילות.

נתיב ב' 5 :לילות.

סדר הנמלים והשעות עשויים להשתנות.
*זמינה הפלגה דומה בת  4לילות שעוגנת בנסאו ,איי הבהאמה .סדר הנמלים משתנה.
**זמינה הפלגה דומה בת  5לילות שעוגנת ב ,Labadee-האיטי במקום בפלמאות' ,ג'מייקה.
סדר הנמלים משתנה.
***זמינה הפלגה דומה בת  5לילות שעוגנת בג'ורג'טאון ,גראנד קיימו במקום בפלמאות',
ג'מייקה  .סדר הנמלים משתנה.

מדריך לעיון מהיר:
• מה כלול  -עמוד 7
• שירותים לפי סדרת אניות  -עמודים 54-55
• תנאי הזמנה  -עמודים 70-73

2

נתיב ב יציאה

Cruising

*זמינה הפלגה דומה.
**זמינה הפלגה דומה בת  8לילות שעוגנת במיאמי ,פלורידה .סדר הנמלים משתנה.

16:30 1

Tampa, Florida

Cruising

תאריכי יציאה

הגעה

Fort Lauderdale, Florida

1

Cape Liberty, New Jersey

יציאה

תאריכי יציאה

נתיב א'

 ,LABADEEהאיטי -
האי הפרטי שלנו
גן העדן הטרופי הפרטי שלנו באיים הקאריביים ידהים
אתכם עם היופי הבתולי של החופים המושלמים שלו,
הים בגווני הטורקיז ושפע שוניות האלמוגים .אם אתם
חובבי ריגושים ,לכו על חוויות האקסטרים כמו אומגת
ה ,Dragon Breath-שהיא האומגה הארוכה ביותר
בעולם מעל מים ,או על רכבת ההרים המתפתלת,
ה ,Dragon’s Tail-שממנה אפשר להשקיף על הנופים
המרהיבים של  .Labadeeבמפרצון קולומבוס תוכלו
ליהנות משפע של פעילויות ידידותיות-למשפחות ,כולל
אחד מפארקי המים הגדולים ביותר באיים הקאריביים.

**זמינה הפלגה דומה בת  5לילות ,סדר הנמלים משתנה.
***זמינה הפלגה דומה שעוגנת ב Perfect Day at CocoCay-במקום קוזומל ,מקסיקו .נדרש
שייט קצר ברחפת/סירה מהאנייה לנמל.
^נדרש שייט קצר ברחפת/סירה מהאנייה לנמל.

המחירים "החל מ "-המוצגים כאן מהווים קו מנחה בלבד.
כל המחירים בחוברת זו נקובים בדולר ארה"ב ,לאדם בחדר זוגי פנימי וכוללים מיסים ,אך אינם כוללים דמי שירות (תשר משולם מראש) .כל המסלולים ,התאריכים
והמחירים היו נכונים בעת הדפסת החוברת ,אך הם כפופים לשינויים ולזמינות .בכמה מנמלי העגינה יידרש שייט קצר ברחפת/סירה מהאנייה לנמל .לתנאים המלאים,
עיינו בעמודים .70-73
תמונות משמאל לימין .1 :פלמינגואים באיים הקאריביים  .2צלילה ,קוזומל  .3עיר הטריגונים ,גראנד קיימן
 .4ראפטינג בנהר מרתה בריי ,ג'מייקה  .5אומגה בין צמרות העצים ,ג'מייקה

ג'ורג' טאון ,גראנד קיימן -
רגיעה יוקרתית
הפליגו לגן עדן והירגעו על חוף שבעת המיילים
המרהיב,שחקו להנאתכם בחול הלבן הרך ,או צאו
לצלילה עם שנורקל במי הים הכחולים והמנצנצים .נסו
צלילות מדהימות עם בלוני חמצן אל ה ,"Wall"-צוק
תת-ימי המקיף את כל קו החוף של האי ותיהנו מצפייה
בצלופחי מוראי ,אלמוגים שחורים ,דגי ברקודה וכרישים.
ב Cayman Turtle Centre-תוכלו לראות צבים צעירים,
וחובבי הטבע שביניכם יתענגו על הציפורים הטרופיות
והצמחים האקזוטיים של האי ,בפארק הבוטני על-שם
המלכה אליזבת השנייה.
סנט ג'ונס ,אנטיגואה -
נמל Nelson’s Dockyard
נופים מרהיבים ,חופים מפתים וים צלול ומנצנץ ,גן עדן
של ממש .צאו לשוק המקומי התוסס ותיהנו מאננסים,
תפוחי סוכר ופירות מנגו טריים .צעדו בנעליו של הרשיו
נלסון בנמל  Nelson’s Dockyardשנחשב לאתר
מורשת עולמית של אונסק"ו ,וגלו את ההיסטוריה הימית
המרתקת .בשונית  ,Cadesתוכלו לצפות בדגי ברקודה,
בצלופחי מוראי ובאלמוגים ססגוניים.

מערב האיים הקאריביים

הפלגות בנות

 5 - 7לילות

מערב האיים הקאריביים
הפלגות בנות  5 - 7לילות

מערב האיים הקאריביים
הפלגה בת  7לילות

מערב האיים הקאריביים
הפלגה בת  7לילות

® – Harmony of the Seasמפרט הסיפונים זמין בעמודים .60-61

מערב האיים הקאריביים
הפלגה בת  7לילות

® - Oasis of the Seasמפרט הסיפונים זמין בעמודים .60-61

® - Allure of the Seasמפרט הסיפונים זמין בעמודים .60-61

מחירי הפלגה החל מ-

מחירי הפלגה החל מ-

$999

FLORIDA
COCOCAY
CRUISING

COCOCAY

CRUISING

COZUMEL
CRUISING

COSTA MAYA

CRUISING

ROATAN

יציאה

הגעה

16:30
16:00

08:00

יציאה
Orlando (Port Canaveral), Florida

16:30 1

Perfect Day at CocoCay

17:00 2

Cruising

הגעה
Fort Lauderdale, Florida
Perfect Day at CocoCay

08:00

3

Cruising

19:00

11:00

Costa Maya, Mexico

19:00 4

08:00

Cozumel, Mexico

16:00

07:00

Roatan, Honduras

17:00 5

08:00

Costa Maya, Mexico

17:00

07:30

Cozumel, Mexico

15:00 6

07:00

Roatan, Honduras

Cruising
06:00

Orlando (Port Canaveral), Florida

תאריכי יציאה

7

Cruising
06:15

Cruising

2

16:00 3

07:00

Labadee, Haiti

3

18:00 4

09:30

2

מדריך לעיון מהיר:
• מה כלול  -עמוד 7
• שירותים לפי סדרת אניות  -עמודים 54-55
• תנאי הזמנה  -עמודים 70-73

CRUISING

COZUMEL
COSTA MAYA

COZUMEL
LABADEE

GEORGE TOWN

הגעה

16:30

יציאה
Miami, Florida
Cruising

18:00

09:30

Roatan, Honduras

יציאה

הגעה

17:30 1

Fort Lauderdale, Florida

17:00 1

Cruising

18:00 2

2
15:30 3

07:00

^George Town, Grand Cayman

Falmouth, Jamaica

4

17:00

08:00

Costa Maya, Mexico

19:00 4

11:00

Cruising

5

18:00

07:00

Cozumel, Mexico

17:00 5

07:00

Cozumel, Mexico

6

Cruising

6

Cruising

7

08:00
06:00

Miami, Florida

17:00

Cruising

6

08:00

Perfect Day at CocoCay

7

06:00

Miami, Florida

תאריכי יציאה

**2020 Jan 12, 26 Feb 9, 23 Mar 8, 22 Apr 5, 19 Nov 8*, 14** Dec 6*, 13
*2021 Jan 3*, 10**, 31* Feb 7**, 28* Mar 7**, 28* Apr 4**, 25
סדר הנמלים והשעות עשויים להשתנות.
*זמינה הפלגה דומה הלוך ושוב מפורט לודרדייל ,פלורידה .
**זמינה הפלגה דומה על סיפון ®.Allure of the Seas

**2020 Jan 4, 18 Feb 1, 15, 29 Mar 14, 28 Apr 11, May 16** June 6**, 27
*Jul 18** Aug 8**, 29** Sept 19** Oct 10**, 25 Nov 7*, 21* Dec 5*, 19
*2021 Jan 2*, 16*, 30* Feb 13*, 27 Mar 13*, 27* Apr 10*, 24
סדר הנמלים והשעות עשויים להשתנות.
*זמינה הפלגה דומה ,סדר הנמלים משתנה.
**זמינה הפלגה דומה .הנמלים משתנים.

מקרא הצבעים במפה
נמלי עגינה
נמל היציאה
יעד פרטי

05:30

הגעה
08:00

Miami, Florida

1

Nassau, Bahamas

2

Cruising

3

3

Costa Maya, Mexico

תאריכי יציאה

*זמינה הפלגה דומה על סיפון ® .Oasis of the Seasסדר הנמלים משתנה.
** זמינה הפלגה דומה בת  7לילות.

CRUISING

Cozumel, Mexico

7

תאריכי יציאה

NASSAU

5

5

*2020 Jan 5, 19 Feb 2, 16 Mar 1, 15, 29 Apr 12, 26 May 10*, 24* Jun 7*, 21
*Jul 5*, 19* Aug 2*, 16*, 30* Sept 13*, 27* Oct 11*, 25* Nov 1*, 15*, 29
*Dec 13*, 27
* 2021 Jan 10*, 24* Feb 7*, 21* Mar 7*, 21* Apr 4*, 18סדר הנמלים והשעות עשויים להשתנות.

לקבלת המחיר היומי הטוב ביותר ,בקרו
באתר  ROYALCARIBBEAN.COMאו פנו
לסוכן הנסיעות שלכם

הגעה

16:30 1

**2020 Jan 12, 26 Feb 9, 23 Mar 8, 22 Apr 5, 19 Nov 22*, 29** Dec 20*, 27
**2021 Jan 17*, 24** Feb 14*, 21** Mar 14*, 21**, Apr 11*, 18

סדר הנמלים והשעות עשויים להשתנות.
*זמינה הפלגה דומה ,סדר הנמלים משתנה.

יציאה
Miami, Florida

Fort Lauderdale, Florida

MIAMI

COSTA MAYA

1

19:00 6

FLORIDA

CRUISING

CRUISING

ROATAN

FALMOUTH

יציאה

FLORIDA

CRUISING

COZUMEL

LABADEE
ROATAN

$589

FORT LAUDERDALE

CRUISING

CRUISING

COZUMEL

$699

MIAMI

COCOCAY
CRUISING

COSTA MAYA

מחירי הפלגה החל מ-

FLORIDA

MIAMI

CRUISING

® - Explorer of the Seasמפרט הסיפונים זמין בעמודים .64-65

מחירי הפלגה החל מ-

$1,219

FLORIDA

FLORIDA

® - Adventure of the Seasמפרט הסיפונים זמין בעמודים .64-65

מחירי הפלגה החל מ-

$919

FORT LAUDERDALE

מערב האיים הקאריביים
הפלגה בת  6לילות

® - Symphony of the Seasמפרט הסיפונים זמין בעמודים .60-61

מחירי הפלגה החל מ-

$949

ORLANDO

מערב האיים הקאריביים
הפלגה בת  7לילות

מערב האיים הקאריביים
הפלגה בת  5לילות

17:00 4

08:00
07:00

Labadee, Haiti

4

Cruising

5

Miami, Florida

Fort Lauderdale, Florida

תאריכי יציאה
*2020 Jan 4*, 12, 18*, 26 Feb 1*, 9, 15*, 23, 29* Mar 8, 14*, 22, 28
*Apr 5, 11*, 19, 25
סדר הנמלים והשעות עשויים להשתנות.
*זמינה הפלגה דומה בת  8לילות ,סדר הנמלים משתנה.
^נדרש שייט קצר ברחפת/סירה מהאנייה לנמל.

תאריכי יציאה
*2020 Jan 5, 19 Feb 2, 16 Mar 15, 29 Nov 29* Dec 13*, 27
**2021 Jan 10*, 24** Feb 7*, 21** Mar 7*, 21** Apr 4*, 18
סדר הנמלים והשעות עשויים להשתנות.
*זמינה הפלגה דומה.
**זמינה הפלגה דומה שעוגנת ב Pefect Day at CocoCay-במקום בנסאו,
איי הבהאמה .סדר הנמלים משתנה.

המחירים "החל מ "-המוצגים כאן מהווים קו מנחה בלבד.
כל המחירים בחוברת זו נקובים בדולר ארה"ב ,לאדם בחדר זוגי פנימי וכוללים מיסים ,אך אינם כוללים דמי שירות (תשר משולם מראש) .כל המסלולים ,התאריכים והמחירים היו נכונים בעת הדפסת החוברת ,אך הם כפופים לשינויים ולזמינות.
בכמה מנמלי העגינה יידרש שייט קצר ברחפת/סירה מהאנייה לנמל .לתנאים המלאים ,עיינו בעמודים .70-73
תמונות משמאל לימין .1 :אושן דרייב ,מיאמי ביץ'  .2פיטונס ,סנטה לוצ'יה  .3חוף קאריבי  .4מקדש של בני המאיה ,קוסטה מאיה

מזרח האיים הקאריביים הפלגות בנות

 7 - 8לילות

מזרח האיים הקאריביים
הפלגות בנות  7 - 8לילות

מזרח האיים הקאריביים
הפלגה בת  7לילות

מזרח האיים הקאריביים
הפלגה בת  8לילות

® - Adventure of the Seasמפרט הסיפונים זמין בעמודים .64-65

מחירי הפלגה החל מ-

® - Allure of the Seasמפרט הסיפונים זמין בעמודים .60-61

מחירי הפלגה החל מ-

$1,199

PHILIPSBURG

SAN JUAN

$899

COCOCAY

FLORIDA

MIAMI

COCOCAY

CRUISING

FLORIDA

CRUISING
CRUISING

CRUISING

CRUISING

עם העלייה לאנייה ,גשו לחדרכם ,התרווחו והרגישו בבית.
בהמשך יהיה לכם די זמן להתפנק בספא ,לצפות במופעים
מרהיבים או ללגום קוקטייל או שניים על שפת הבריכה,
כדי להגיע רעננים ומוכנים ליהנות מהנופים ,הקניות,
הקולינריה המקומית והתרבות.

CRUISING

CRUISING
CRUISING

LABADEE
SAN JUAN
PHILIPSBURG

SAN JUAN
PHILIPSBURG

הגעה

17:30

MIAMI

MIAMI

CHARLOTTE AMALIE

יציאה

הספיקו יותר בהפלגות הארוכות
ההפלגות הארוכות שלנו מציעות לכם נמלי עגינה
חדשים ומרתקים אף יותר ,וגם את האפשרות ליהנות
יותר זמן משפע החוויות שבאנייה .בהתאם למסלול ,חלק
מההפלגות הארוכות יותר כוללות ימי ים נוספים ,בהם יהיה
לכם זמן נוסף לרגיעה ותוכלו ליהנות מכל מה שיש לאניות
שלנו להציע.

$1,359

FLORIDA

COCOCAY

LABADEE

מחירי הפלגה החל מ-

$899

ORLANDO

CRUISING

® - Symphony of the Seasמפרט הסיפונים זמין בעמודים .60-61

מחירי הפלגה החל מ-

FLORIDA

FORT LAUDERDALE

מזרח האיים הקאריביים
הפלגה בת  7לילות

® - Oasis of the Seasמפרט הסיפונים זמין בעמודים .60-61

מחירי הפלגה החל מ-

$1,319

FLORIDA

CRUISING

מזרח האיים הקאריביים
הפלגה בת  7לילות

® – Harmony of the Seasמפרט הסיפונים זמין בעמודים .60-61

מזרח האיים הקאריביים
הפלגה בת  7לילות

חופשות ארוכות טווח

יציאה
Fort Lauderdale, Florida
Cruising

הגעה

16:30 1

יציאה
Orlando (Port Canaveral), Florida

2

SAN JUAN
PHILIPSBURG

יציאה

הגעה

16:30 1

Miami, Florida

2/3 Cruising

SAN JUAN
PHILIPSBURG

1

הגעה

16:30

יציאה
Miami, Florida

2/3 Cruising

הגעה
Miami, Florida

16:30 1

2/3 Cruising

1

2/3 Cruising

16:00

07:00

Labadee, Haiti

17:00 3

08:00

Philipsburg, St. Maarten

18:00 4

08:00

Philipsburg, St. Maarten

4

17:00

08:00

Philipsburg, St. Maarten

17:00 4

08:00

Philipsburg, St. Maarten

4

22:00

13:00

San Juan, Puerto Rico

16:00 4

07:00

San Juan, Puerto Rico

16:00 5

07:00

San Juan, Puerto Rico

5

15:00

07:00

San Juan, Puerto Rico

16:00 5

07:00

San Juan, Puerto Rico

5

Cruising

6

18:30

10:00

Labadee, Haiti

Cruising

6

17:00 6

08:00

Perfect Day at CocoCay

18:00 7

08:30

Perfect Day at CocoCay

7

17:30 7

08:30

Perfect Day at CocoCay

7

06:00

Orlando (Port Canaveral), Florida

06:00

Miami, Florida

06:00

Miami, Florida

18:00

08:00

Charlotte Amalie, St. Thomas

16:00

07:00

Philipsburg, St. Maarten

5

7/8 Cruising
05:30

Cruising

6

Cruising
06:00

6

Miami, Florida

Fort Lauderdale, Florida

תאריכי יציאה

תאריכי יציאה
2020 Jan 18 Feb 15 Mar 14 Apr 11
סדר הנמלים והשעות עשויים להשתנות.

תאריכי יציאה

תאריכי יציאה
*2020 Jan 5, 19* Feb 2, 16* Nov 11, 22* Dec 6, 20
2021 Jan 3, 17*, 31 Feb 14*, 28 Mar 14*, 28 Apr 11*, 25

*2020 Jan 12, 26 Feb 9, 23 Mar 8, 22 Apr 5, 19 May 3*, 17**, 31
*Jun 14**, 28* Jul 12**, 26 Aug 9**, 23* Sept 6**, 20* Oct 4**, 18
*Nov 8**, 22* Dec 6**, 20
** 2021 Jan 3**, 17*, 31** Feb 14*, 28** Mar 14*, 28** Apr 11*, 25סדר הנמלים והשעות עשויים להשתנות.
*זמינה הפלגה דומה .הנמלים משתנים.

סדר הנמלים והשעות עשויים להשתנות.
*זמינה הפלגה דומה.
** זמינה הפלגה דומה בת  7לילות .הפלגה הלוך ושוב מפורט לודרדייל ,פלורידה במקום
מיאמי ,פלורידה .סדר הנמלים משתנה.

סדר הנמלים והשעות עשויים להשתנות.
*זמינה הפלגה דומה .המסלול מתנהל בסדר הפוך.
**זמינה הפלגה דומה בת  7לילות שעוגנת בבסטר ,סנט קיטס ונביס במקום בפיליסבורג ,סן
מארטן .המסלול מתנהל בסדר הפוך.

לקבלת המחיר היומי הטוב ביותר ,בקרו
באתר  ROYALCARIBBEAN.COMאו פנו
לסוכן הנסיעות שלכם

מדריך לעיון מהיר:
• מה כלול  -עמוד 7
• שירותים לפי סדרת אניות  -עמודים 54-55
• תנאי הזמנה  -עמודים 70-73

2020 Jan 5, 19* Feb 2, 16* Mar 1, 15*, 29 Apr 12*, 26
**Nov 15**, 29** Dec 13**, 27
**2021 Jan 10**, 24** Feb 7**, 21** Mar 7**, 21** Apr 4**, 18

מקרא הצבעים במפה
נמלי עגינה
נמל היציאה
יעד פרטי

אנו מציעים כעת יעדים נוספים בדרום ובמערב האיים
הקאריביים עם הפלגות בנות  10ו 11-לילות על סיפון
® Serenade of the Seasוהפלגות בנות  11ו 12-לילות על
סיפון ®.Anthem of the Seas

תאריכי יציאה
*2020 Jan 25 Feb 22 Mar 21 Apr 18 May 2*, 23* Jun 13* Jul 4*, 25* Aug 15
**Sept 5*, 26* Oct 17*, 31** Nov 28** Dec 26
**2021 Feb 6** Mar 6** Apr 3
סדר הנמלים והשעות עשויים להשתנות.
*זמינה הפלגה דומה בת  7לילות שעוגנת בשארלוט אמאלי ,סנט תומאס במקום בסן חואן,
פוארטו ריקו.
**זמינה הפלגה דומה.

האריכו את השהות שלכם
במתחם הנופש של Universal OrlandoTM
רציתם פעם להישאר עוד קצת ביעד החופשה
המועדף עליכם? באתר הנופש הנודע
™ ,Universal Orlando Resortתוכלו ליהנות
מהופעות ממוסיקה חיה ,קולינריה נהדרת,
פעילויות לכל המשפחה ועוד .בנוסף ,תוכלו לבחור
באחד משלושה מלונות נושא המדורגים בארבעה
יהלומים על פי  ,AAAכולם במרחק הליכה מפארקי
השעשועים Universal Studios Florida™,
™Universal’s Islands of Adventure
ו.Universal’s Volcano Bay™-
הזמינו את החופשה שלכם עוד היום
www.RoyalCaribbean.com/universal

המחירים "החל מ "-המוצגים כאן מהווים קו מנחה בלבד.
כל המחירים בחוברת זו נקובים בדולר ארה"ב ,לאדם בחדר זוגי פנימי וכוללים מיסים ,אך אינם כוללים דמי שירות (תשר משולם מראש) .כל המסלולים ,התאריכים והמחירים היו נכונים בעת הדפסת החוברת ,אך הם כפופים לשינויים ולזמינות.
בכמה מנמלי העגינה יידרש שייט קצר ברחפת/סירה מהאנייה לנמל .לתנאים המלאים ,עיינו בעמודים .70-73
תמונות משמאל לימין .1 :מסעדה טיפוסית בסן מארטן  .2האי קוקו-קיי  .3מפרץ טבעי ,שארלוט אמאלי

דרום האיים הקאריביים הפלגות בנות

 7 - 11לילות

דרום האיים הקאריביים
הפלגות בנות  7 - 11לילות

דרום האיים הקאריביים
הפלגה בת  10לילות

דרום האיים הקאריביים
הפלגה בת  11לילות

® – Anthem of the Seasמפרט הסיפונים זמין בעמודים .58-59

מחירי הפלגה החל מ-

® - Explorer of the Seasמפרט הסיפונים זמין בעמודים .64-65

מחירי הפלגה החל מ-

$1,319

PHILIPSBURG

NEW JERSEY

PHILIPSBURG

CRUISING

SAN JUAN

FORT LAUDERDALE

CRUISING

BASSETERRE

הגעה
Cape Liberty, New Jersey

CRUISING

15:00
23:00

יציאה

הגעה
Fort Lauderdale, Florida

2/3 Cruising

Cruising

15:00

San Juan, Puerto Rico

16:00 4

07:00

Labadee, Haiti

19:00

10:00

Philipsburg, St. Maarten

22:00 5

14:00

San Juan, Puerto Rico

17:00

08:00

St. Johns, Antigua

17:00 6

08:00

Charlotte Amalie, St. Thomas

ORANJESTAD

הגעה

2
08:00

4
18:00 5

09:00

Miami, Florida

1

20:30

Cruising

2

17:00

Labadee, Haiti

3

16:00

07:00

Charlotte Amalie, St. Thomas

17:30 3

08:00

Bridgetown, Barbados

17:00 3

08:00

Cruising

4

20:00

10:00

Fort de France, Martinique

17:30 4

08:00

St. George's, Grenada

17:00 4

Kralendijk, Bonaire

5

17:00

07:00

Castries, St. Lucia

17:30 5

08:00

Roseau, Dominica

18:00 5

09:00

Castries, St. Lucia

5

17:00

08:00

17:00 6

08:00

Bridgetown, Barbados

6

Cruising

7

17:00

08:00

Castries, St. Lucia

17:00 7

08:00

St. Johns, Antigua

17:00

07:00

Basseterre, St. Kitts & Nevis

17:00 8

08:00

Basseterre, St. Kitts & Nevis

16:00 9/11 Cruising

07:00

Philipsburg, St. Maarten

לקבלת המחיר היומי הטוב ביותר ,בקרו
באתר  ROYALCARIBBEAN.COMאו פנו
לסוכן הנסיעות שלכם

8/9 Cruising

06:00

Bridgetown, Barbados

17:30 6

08:00

Philipsburg, St. Maarten

Cruising

17:30 7

08:00

Charlotte Amalie, St. Thomas

06:00

San Juan, Puerto Rico

San Juan, Puerto Rico

7
06:00

San Juan, Puerto Rico

Miami, Florida

Fort Lauderdale, Florida

תאריכי יציאה

סדר הנמלים והשעות עשויים להשתנות.
*זמינה הפלגה דומה.
**זמינה הפלגה דומה בת  11לילות .סדר הנמלים משתנה.

2

08:00

21:00 6

תאריכי יציאה

Cruising

17:00 2

08:00

Philipsburg, St. Maarten

2

Basseterre, St. Kitts & Nevis

17:00 7

*2020 Jan 5, 16*, 27* 2021 Jan 4**, 15*, 26

08:00

^Punta Cana, Dominican Republic

20:30 1

St. Johns, Antigua

08:00

8

הגעה
San Juan, Puerto Rico

הגעה
San Juan, Puerto Rico

20:30 1

3

08:00

9/10 Cruising

יציאה

יציאה

הגעה
San Juan, Puerto Rico

1

4

Oranjestad, Aruba

07:00

CASTRIES
BRIDGETOWN

ST. GEORGE’S

יציאה

PUERTO RICO

BRIDGETOWN

WILLEMSTAD

17:00 1
17:00 3

CRUISING

SAN JUAN
CRUISING

CASTRIES
BRIDGETOWN

Willemstad, Curacao

06:00

CRUISING

FORT DE FRANCE

6

Cape Liberty, New Jersey

PHILIPSBURG
BASSETERRE
ST. JOHNS

CRUISING

7

07:00

CHARLOTTE
AMALIE

SAN JUAN

ROSEAU

KRALENDIJK

16:00 1

PHILIPSBURG

PUNTA CANA

LABADEE

SAN JUAN
CHARLOTTE AMALIE
BASSETERRE
ST. JOHNS

יציאה

$889

PUERTO RICO

CHARLOTTE AMALIE

LABADEE

CASTRIES

יציאה

$799

SAN JUAN

FLORIDA

CRUISING

מחירי הפלגה החל מ-

PUERTO RICO

MIAMI

® - Freedom of the Seasמפרט הסיפונים זמין בעמודים .62-63

מחירי הפלגה החל מ-

$749

FLORIDA

CAPE LIBERTY

® - Enchantment of the Seasמפרט הסיפונים זמין בעמודים .68-69

מחירי הפלגה החל מ-

$999

CRUISING

דרום האיים הקאריביים
הפלגה בת  7לילות

® - Vision of the Seasמפרט הסיפונים זמין בעמודים .68-69

מחירי הפלגה החל מ-

$1,299

CRUISING

ST. JOHNS

דרום האיים הקאריביים
הפלגה בת  9לילות

® - Serenade of the Seasמפרט הסיפונים זמין בעמודים .66-67

דרום האיים הקאריביים
הפלגה בת  7לילות

דרום האיים הקאריביים
הפלגה בת  7לילות

תאריכי יציאה

*2020 Jan 10, 20**, 31* Feb 10**, 21 Mar 2**, 13*, 23** Apr 3, 13**, 24
***Nov 13*** Dec 4***, 14
***2021 Jan 15*** Feb 5***, 26*** Mar 19*** Apr 9
סדר הנמלים והשעות עשויים להשתנות.
* זמינה הפלגה דומה שעוגנת ברוסו ,דומיניקה במקום ב ,Labadee-האיטי ובסן חואן,
פוארטו ריקו .סדר הנמלים משתנה.
**זמינה הפלגה דומה בת  11לילות .סדר הנמלים משתנה.
*** זמינה הפלגה דומה על סיפון ® .Vision of the Seasסדר הנמלים משתנה.

מדריך לעיון מהיר:
• מה כלול  -עמוד 7
• שירותים לפי סדרת אניות  -עמודים 54-55
• תנאי הזמנה  -עמודים 70-73

תאריכי יציאה

*2020 Jan 10, 24 Feb 7, 21 Mar 6, 20 Apr 3, 17 Nov 20* Dec 4*, 18
*2021 Jan 1*, 15*, 29* Feb 12*, 26* Mar 12*, 26* Apr 9*, 23
סדר הנמלים והשעות עשויים להשתנות.
*זמינה הפלגה דומה ,סדר הנמלים משתנה.

*2020 Jan 4, 11, 18*, 25* Feb 1, 8*, 15*, 22*, 29 Mar 7*, 14*, 21*, 28
Apr 4*, 11*, 18*, 25
סדר הנמלים והשעות עשויים להשתנות.
*זמינה הפלגה דומה ,הנמלים משתנים.
^נדרש שייט קצר ברחפת/סירה מהאנייה לנמל.

מקרא הצבעים במפה
נמלי עגינה
נמל היציאה
יעד פרטי

תאריכי יציאה
2020 Nov 21 Dec 5, 19* 2021 Jan 2, 16, 30 Feb 13, 27 Mar 13, 27 Apr 10, 24
סדר הנמלים והשעות עשויים להשתנות.
*זמינה הפלגה דומה שעוגנת בסנט ג'ונס ,אנטיגואה במקום בפיליפסבורג ,סנט מארטן.
סדר הנמלים משתנה.

תאריכי יציאה
2020 Jan 5, 19 Feb 2, 16 Mar 1, 15, 29 Apr 12, 26 May 10*, 24* Jun 7*, 21* Jul
*5*, 19* Aug 2*, 16*, 30* Sept 13*, 27* Oct 11*, 25* Nov 8*, 22* Dec 6*, 20
*2021 Jan 3*, 17*, 31* Feb 14*, 28* Mar 14*, 28* Apr 11*, 25
סדר הנמלים והשעות עשויים להשתנות.
*זמינה הפלגה דומה שעוגנת בשארלוט אמאלי ,סנט תומאס במקום בפיליפסבורג ,סן מארטן.
סדר הנמלים משתנה.

המחירים "החל מ "-המוצגים כאן מהווים קו מנחה בלבד.
כל המחירים בחוברת זו נקובים בדולר ארה"ב ,לאדם בחדר זוגי פנימי וכוללים מיסים ,אך אינם כוללים דמי שירות (תשר משולם מראש) .כל המסלולים ,התאריכים והמחירים היו נכונים בעת הדפסת החוברת ,אך הם כפופים לשינויים ולזמינות.
בכמה מנמלי העגינה יידרש שייט קצר ברחפת/סירה מהאנייה לנמל .לתנאים המלאים ,עיינו בעמודים .70-73
תמונות משמאל לימין .1 :ארכיטקטורה טיפוסית באורנג'סטאד  .2שונית אלמוגים ,קוזומל  .3פסטיבל בברבדוס  .4מבצר סן קריסטובל ,סן חואן

אלסקה הפלגות בנות

 7לילות

לגלות את
אלסקה

חוויית קרחון אלסקה
הפלגה בת  7לילות

אלסקה בכיוון צפון וקרחון האברד
הפלגה בת  7לילות

® - Radiance of the Seasמפרט הסיפונים זמין בעמודים .66-67

® – Ovation of the Seasמפרט הסיפונים זמין בעמודים .58-59

מחירי הפלגה החל מ-

$1,389

מחירי הפלגה החל מ-

$1,299

SKAGWAY
JUNEAU

SKAGWAY

ICY STRAIT POINT

ENDICOTT ARM & DAWES GLACIER

INSIDE PASSAGE

INSIDE PASSAGE

INSIDE PASSAGE
CRUISING

VANCOUVER

VICTORIA

VANCOUVER

CANADA

יציאה

הגעה
)Alaska Inside Passage (Cruising

WASHINGTON

יציאה

הגעה
Vancouver, Canada

18:00 1
2

CRUISING

SEATTLE

CANADA

Vancouver, Canada

SKAGWAY

KETCHIKAN

KETCHIKAN

16:30

JUNEAU

SAWYER GLACIER

JUNEAU

HUBBARD GLACIER

סקאגוויי -
מסילת הרכבת White Pass & Yukon Route
סקאגוויי מתאפיינת במבנים מתקופת "הבהלה לזהב",
אשר השתמרו כחלק מרשות הפארקים הלאומית
.Klondike Gold Rush National Historical Park
הליכה לאורך הרחוב הראשי תגרום לכם להרגיש
שנכנסתם לאתר צילום של מערבון ,הכולל מסבאות
אותנטיות ומדרכות עשויות עץ .צאו לסיוררגלי
ברובע ההיסטורי וצאו לנסיעה ברכבת וינטג’ במעלה
ה White Pass-כדי ליהנות מנופים מרהיבים של
קרחונים ,הרים ,מפלים ונהרות.

$1,699

SEWARD

יציאה

קרחון אלסקה
הפלגה בת  7לילות

® - Serenade of the Seasמפרט הסיפונים זמין בעמודים .66-67

מחירי הפלגה החל מ-

אתרי חובה שאסור לכם להחמיץ

הגעה

16:00 1

)Alaska Inside Passage (Cruising

2
3

16:00

06:00

Ketchikan, Alaska

16:00 3

07:00

Ketchikan, Alaska

18:00

09:00

Icy Strait Point, Alaska

20:30 4

09:00

Juneau, Alaska

21:00 4

12:00

Seattle, Washington

1

Cruising

2

)Alaska Inside Passage (Cruising

3

Juneau, Alaska

3

21:30

07:00

Juneau, Alaska

20:30 5

07:00

Skagway, Alaska

20:30 5

07:00

Skagway, Alaska

4

17:00

07:00

Skagway, Alaska

00:00 6

07:00

Tracy Arm Fjord (Sawyer Glacier), Alaska

00:00 6

07:00

Endicott Arm & Dawes Glacier, Alaska

5

11:00

09:00

)Hubbard Glacier (Cruising

Cruising

6

05:00

Seward, Alaska

18:00

09:00

Victoria, Canada

7

06:00

Seattle, Washington

תאריכי יציאה

Cruising

7
07:00

תאריכי יציאה
2020 May 15, 22*, 29 Jun 5*, 12, 19*, 26
*Jul 3*, 10, 17*, 24, 31* Aug 7, 14*, 21, 28

סדר הנמלים והשעות עשויים להשתנות.
*זמינה הפלגה ,סדר הנמלים משתנה.

7

Vancouver, Canada

2020 May 26*, 31 Jun 7, 14, 21, 28 Jul 5, 12, 19, 26
Aug 2, 9, 16, 23, 30

סדר הנמלים והשעות עשויים להשתנות.
*זמינה הפלגה דומה בת  5לילות ,הנמלים משתנים.

תאריכי יציאה

סדר הנמלים והשעות עשויים להשתנות.
*זמינה הפלגה דומה בת  6לילות.

מדריך לעיון מהיר:
• מה כלול  -עמוד 7
• שירותים לפי סדרת אניות  -עמודים 54-55
• תנאי הזמנה  -עמודים 70-73

לקבלת המחיר היומי הטוב ביותר ,בקרו
באתר  ROYALCARIBBEAN.COMאו פנו
לסוכן הנסיעות שלכם

2020 May 22, 29 Jun 5, 12, 19, 26 Jul 3, 10, 17, 24, 31
*Aug 7, 14, 21, 28 Sept 4, 11

מקרא הצבעים במפה
נמלי עגינה
נמל היציאה

המחירים “החל מ ”-המוצגים כאן מהווים קו מנחה בלבד.
כל המחירים בחוברת זו נקובים בדולר ארה”ב ,לאדם בחדר זוגי פנימי וכוללים מיסים ,אך אינם כוללים דמי שירות (תשר משולם מראש) .כל המסלולים ,התאריכים
והמחירים היו נכונים בעת הדפסת החוברת ,אך הם כפופים לשינויים ולזמינות .בכמה מנמלי העגינה יידרש שייט קצר ברחפת/סירה מהאנייה לנמל .לתנאים המלאים,
עיינו בעמודים .70-73
תמונות משמאל לימין .1 :מפרץ גליישר ,אלסקה  .2מזחלת כלבים ,אלסקה  .3קצ’יקן ,אלסקה

אייסי סטרייט פוינט -
הפלגת תצפית על לווייתנים ויונקים ימיים אחרים
עלו על הפלגה מהירה זו לפוינט אדולפוס ,אחד
היעדים המרכזיים באלסקה לתצפיות על לווייתנים
גדולי סנפיר .באתר אייסי סטרייט פוינט ,הממוקם
ביער גשם עתיק ,תוכלו לצפות גם בכלבי ים ,ובאזורים
המרוחקים יותר ,אפילו בדובי גריזלי.

ג'ונו -
"טרק" במסוק
יש כל כך הרבה דברים לראות ולעשות בג'ונו ,בירתה
של אלסקה .האזור שופע בפעילויות מרגשות תחת
כיפת השמיים ,כולל טיפוס הרים ,טיול ביערות
ושייט קייקים .צאו לנסיעה מלהיבה דרך המרחבים
המושלגים של ג’ונו במזחלת ,המובלת על ידי כלבי
האסקי נמרצים .מדוע לא לבחור בטיסה בהליקופטר
מעל לקרחון מנדנהול או לנסוע ברכבת במעלה הר
רוברטס אל הר ג'ונו המלכותי.

קצ’יקן -
המיטב של קטצ'יקן
קצ'יקן ,המוכרת כ'עיר הראשונה' של אלסקה ,היא
יעד המציע נופים שלווים ותרבות מקומית עשירה של
אלסקה .היא מתגאה באוסף הגדול ביותר בעולם של
עמודי טוטם מגולפים ביד ,הנמצאים בעיר העתיקה.
שוטטו לאורך רחובות משוחזרים מתקופת בהלת
הזהב ,וגלו את ביתה של דולי הידועה לשמצה המציע
מבט אל תוך חיי הספר הייחודיים והמרתקים.
ל”בירת הסלמון העולמית” יש הרבה מה להציע מעבר
לשלל הדייג היומי .ממפלי מים בגובה  305מטרים
בפיורד מיסטרי ועד לאי טטוש הציורי.

קרחון האברד -
יופי טבעי
קרחון הבארד  -פלא אמתי שיצר הטבע  -הוא הקרחון
הגדול ביותר ואחד מהקרחונים הפעילים ביותר מסוגו
באלסקה .זהו גם נהר הקרח הארוך ביותר בצפון
אמריקה ,המתגאה ב 10-קילומטרים של קרח כחול
וצלול .תוכלו ליהנות מן הנופים עוצרי הנשימה' ,הרעם
הלבן' והתנתקות הקרחונים מן הסיפון .קרחון האברד,
שגובהו כ 107-מטרים ,אורכו כ 122-קילומטרים ורוחבו
כ 11-קילומטרים ,ללא ספק ידהים אתכם.

הפלגות בנות

 7 - 16לילות

המפרץ הפרסי

הפלגות בנות  7 - 16לילות

המפרץ הפרסי
הפלגה בת  7לילות

תעלת סואץ
הפלגה בת  16לילות

® - Jewel of the Seasמפרט הסיפונים זמין בעמודים .66-67

המפרץ הפרסי

לגלות את
היעדים האקזוטיים

® - Jewel of the Seasמפרט הסיפונים זמין בעמודים .66-67

מחירי הפלגה החל מ-

RHODES

UNITED ARAB
EMIRATES

AQABA

יציאה

יציאה

הגעה

18:00

08:00

Khasab, Oman

18:00

08:00

Muscat, Oman

19:00

07:00

Aqaba, Jordan

23:00

)Suez Canal (Passage

Dubai, United Arab Emirates

CRUISING

DUBAI

CRUISING

DUBAI

BAHRAIN

UNITED ARAB EMIRATES

CRUISING

MUSCAT

13:00

נגסאקי ,יפן -
האי הנטוש השימה
במשך למעלה מ 200-שנים ,שימשה העיר נגסאקי
כחוליה המקשרת העיקרית של יפן עם העולם החיצון,
כאשר רק סוחרים הולנדיים וסינים הורשו להיכנס אליה.
בקרו בכנסייה הקתולית אורה ובגני גרובר ,שהוקמו
על-ידי זרים במאה ה ,19-כששערי יפן נפתחו לעולם.
סיירו באנדרטאות השלום ממלחמת העולם השנייה של
נגסאקי ,במקדשים ,בחופים ובמוזיאונים שבה .גלו את
האי השימה ,מושבת כורים נטושה שבה צולם הסרט
"סקייפול" מסדרת סרטי ג'יימס בונד ,או שוטו בגונדולה
להר אינאסה והתרשמו מנופי הלילה עוצרי הנשימה.

NAPLES

SUEZ CANAL PASSAGE

17:00

$949

ROME

KHASAB

CRUISING

מחירי הפלגה החל מ-

$899

ATHENS
UNITED
ARAB MUSCAT
EMIRATES

® - Jewel of the Seasמפרט הסיפונים זמין בעמודים .66-67

מחירי הפלגה החל מ-

$1,809

DUBAI

חופשה במפרץ הפרסי
הפלגה בת  7לילות

אתרי חובה שאסור לכם להחמיץ

DOHA

ABU DHABI

SIR BANI YAS

SIR BANI YAS

ABU DHABI

יציאה

הגעה

Embark 1

Dubai, United Arab Emirates

17:00 1

17:00 2

Dubai, United Arab Emirates

2

הגעה
Dubai, United Arab Emirates

1

Cruising

2

20:00 3

08:00

Abu Dhabi, United Arab Emirates

18:00 3

08:00

Doha, Qatar

3

20:00 4/9 Cruising

08:00

^Sir Bani Yas, United Arab Emirates

18:00 4

08:00

Bahrain, Bahrain

4

17:00 11

07:00

10

Cruising

18:00 5

08:00

^Sir Bani Yas, United Arab Emirates

5

Muscat, Oman

20:00 6

08:00

Abu Dhabi, United Arab Emirates

6

7

08:00

Dubai, United Arab Emirates

7

Disembark

Dubai, United Arab Emirates

)Suez Canal (Passage

12

14:00

Dubai, United Arab Emirates

18:00

10:00

Rhodes, Greece

13

Disembark

Dubai, United Arab Emirates

19:00

09:00

18:00

Athens (Piraeus), Greece

14

Cruising

15

09:00

Naples/Capri, Italy

16

05:00

Rome (Civitavecchia), Italy

תאריכי יציאה

תאריכי יציאה
**2020 Mar 23 Nov 26* 2021 Mar 22
סדר הנמלים והשעות עשויים להשתנות.
*זמינה הפלגה דומה במסלול הפוך .נדרש שייט קצר ברחפת/סירה מהאנייה לנמל.
**זמינה הפלגה דומה שמגיעה לברצלונה במקום לרומא (צ'יוויטווקיה) ,איטליה.

תאריכי יציאה
*2020 Dec 28 2021 Jan 25* Feb 8*, 22* Mar 8

סדר הנמלים והשעות עשויים להשתנות.
*זמינה הפלגה דומה.
^נדרש שייט קצר ברחפת/סירה מהאנייה לנמל.

*2020 Jan 6, 20 Feb 3, 17* Mar 2, 16* Dec 21* 2021 Jan 4*, 18
Feb 1*, 15 Mar 15
סדר הנמלים והשעות עשויים להשתנות.
*זמינה הפלגה דומה ,סדר הנמלים משתנה.
^נדרש שייט קצר ברחפת/סירה מהאנייה לנמל.

מדריך לעיון מהיר:
• מה כלול  -עמוד 7
• שירותים לפי סדרת אניות  -עמודים 54-55
• תנאי הזמנה  -עמודים 70-73

לקבלת המחיר היומי הטוב ביותר ,בקרו
באתר  ROYALCARIBBEAN.COMאו פנו
לסוכן הנסיעות שלכם

מקרא הצבעים במפה
נמלי עגינה
נמל היציאה

המחירים "החל מ "-המוצגים כאן מהווים קו מנחה בלבד.
כל המחירים בחוברת זו נקובים בדולר ארה"ב ,לאדם בחדר זוגי פנימי וכוללים מיסים ,אך אינם כוללים דמי שירות (תשר משולם מראש) .כל המסלולים ,התאריכים
והמחירים היו נכונים בעת הדפסת החוברת ,אך הם כפופים לשינויים ולזמינות .בכמה מנמלי העגינה יידרש שייט קצר ברחפת/סירה מהאנייה לנמל .לתנאים המלאים,
עיינו בעמודים .70-73
תמונות משמאל לימין .1 :סירות לונג-טייל ,תאילנד  .2המרינה ,דובאי  .3טיול טרקטורונים במדבר

קואלה לומפור (פורט קלאנג) ,מלזיה -
המכון לחקר היערות של מלזיה
גלו את גורדי השחקים המרשימים של קואלה לומפור,
כמו צמד מגדלי  Petronasאו  .Menara KLהתרשמו
מהשטחים הירוקים והמרהיבים של העיר ,הכוללים
את הסחלבים ,,פרחי ההיביסקוס והאיילים בגני לייק
גרדנס ,המזרקות המוזיקליות בפארק  KLCCאו שבילי
ההליכה והרכיבה על אופניים של המכון לחקר יערות
של מלזיה ,וכן מקופי הלנגור ,שחיים באזור .טפסו
במעלה  272המדרגות במערות באטו ,ותוכלו לראות
את פסל הזהב של לורד מורוגן.

דובאי ,איחוד האמירויות -
שפע ויוקרה במפרץ הפרסי
מה שתיראו בדובאי ישאיר אתכם פעורי פה .דמיינו את
גורד השחקים הגבוה ביותר בעולם ,מגדל בורג' חליפה
שנושק לשמיים ,או את מגדל בורג' אל ערב ,המעוצב
בצורת מפרש וניצב על רקע החולות הלבנים הבוהקים
של חוף הים ג'ומריה .התרשמו מהתכשיטים המנצנצים
בשוק הזהב ,התבשמו מריחות הקינמון בשוק
התבלינים ,או גלו את ההיסטוריה של דובאי בשייט
בסירת אברה בנהר החוצה את דובאי .צאו מהעיר
לטיול ספארי במדבר ,או חוו את העושר של המקום
בקניון דובאי ,מרכז הקניות הגדול ביותר בעולם.

דנידין ,ניו זילנד -
השמורה האקולוגית אורוקונוי
דנידין היא עיר תוססת עם שפע חיי בר ,נופים מרהיבים
והיסטוריה תרבותית מרתקת .גלו את הסיפור הייחודי
של ניו-זילנד במוזיאון המתיישבים טויטו אוטגו.
אחרי כן המשיכו לגנים הבוטניים הידועים ברחבי
העולם,והתרשמו מהאוסף הייחודי של הצמחים
המקומיים ,הוורדים וצמחי הרודונדרון .הקפידו לפנות
זמן לשמורההאקולוגית אורוקונוי ,בה תוכלו לצפות
בלטאות טואטרה וציפורים אקזוטיות ,כולל עוף הקיווי,
האופייני למקום.

פוקט ,תאילנד -
חופים יוקרתיים
ההיסטוריה העשירה של פוקט משתקפת
בארכיטקטורה הקולוניאלית ,בכנסיות הססגוניות
ובמקדשים הסיניים .היות וזהו האי הגדול ביותר
בתאילנד ,תוכלו למצוא שפע של חופים בתוליים עם ים
בגווני טורקיז ,כמו חוף פאטונג ,או לחילופין צאו בסירה
לטיול צלילה עם שנורקלים וגלו איים ומערות מרתקות.
למדו איך לבשל את המאכלים המקומיים בשיעור
בישול תאילנדי.

הפלגות בנות

 4 - 14לילות

אסיה ,צפון אמריקה והפלגות
טרנס-אטלנטיות
הפלגות בנות  4 - 14לילות

ספרד ו PERFECT DAY AT COCOCAY-בהפלגה טרנס-אטלנטית קנדה וניו-אינגלנד
הפלגה בת  9לילות
הפלגה בת  14לילות

אסיה ,צפון אמריקה והפלגות טרנס-אטלנטיות

® - Allure of the Seasמפרט הסיפונים זמין בעמודים .60-61

מחירי הפלגה החל מ-

® - Brilliance of the Seasמפרט הסיפונים זמין בעמודים .66-67

מחירי הפלגה החל מ-

$1,279

 - Spectrum of the SeasSMמפרט הסיפונים זמין בעמודים .58-59

מחירי הפלגה החל מ-

$1,099

® - Quantum of the Seasמפרט הסיפונים זמין בעמודים .58-59

מחירי הפלגה החל מ-

$999

מחירי הפלגה החל מ-

$739

$1,180

PHUKET

SPAIN

COCOCAY

VALENCIA

SAINT JOHN

MIAMI

HALIFAX

CRUISING

SAINT JOHN
HALIFAX

BAR HARBOR
PORTLAND

CRUISING

CRUISING

CRUISING

BAR HARBOR
CRUISING

BOSTON

CRUISING

CRUISING

TOKYO

PORTLAND

OSAKA
KOBE

PENANG

CHINA

CRUISING

BOSTON

CRUISING

SHANGHAI

FUKUOKA

CRUISING
CRUISING

MASSACHUSETTS

CRUISING

יציאה

הגעה

19:00

08:00

Palma de Mallorca, Spain

19:00

08:00

Valencia, Spain

19:00

08:00

19:00

08:00

Perfect Day at CocoCay

06:00

Miami, Florida

Barcelona, Spain

יציאה

הגעה

15:00 1
2

הגעה

Cape Liberty, New Jersey

17:00 1

Cruising

17:00 2

07:00

יציאה
Boston, Massachusetts

1

^Bar Harbor, Maine

2
13:30

19:00 3

07:00

Boston, Massachusetts

17:00 3

07:00

Portland, Maine

3

17:00 4/5 Cruising

08:00

Portland, Maine

18:00 4

07:00

)Saint John, New Brunswick (Bay of Fundy

4

18:00 6

07:00

^Bar Harbor, Maine

18:45 7/13 Cruising

07:15

)Saint John, New Brunswick (Bay of Fundy

19:00 6

07:00

17:00

07:00

14

06:00

5

Cruising

7

Halifax, Nova Scotia

8

Cruising

9

07:00

הגעה

16:30

04:00

Tenerife, Canary Islands

SINGAPORE

SHANGHAI
CHINA

NEW JERSEY

יציאה

KUALA LUMPUR

NAGASAKI

CAPE LIBERTY

TENERIFE

17:00

נגסאקי ופוקוקה
הפלגה בת  5לילות

 - Spectrum of the SeasSMמפרט הסיפונים זמין בעמודים .58-59

מחירי הפלגה החל מ-

$1,169

BARCELONA

PALMA DE
MALLORCA

קנדה
הפלגה בת  7לילות

® - Adventure of the Seasמפרט הסיפונים זמין בעמודים .64-65

המיטב של יפן
הפלגה בת  7לילות

הטעמים של דרום מזרח אסיה
הפלגה בת  4ו 5-לילות

יציאה

הגעה

Shanghai (Baoshan), China
Cruising

16:30 1
2

Kobe, Japan

18:00 3
19:00 4
4

08:00

5

07:00

Kobe, Japan

Cruising

5

16:00

07:00

Osaka, Japan

Halifax, Nova Scotia

6

23:00

12:30

Tokyo (Yokohama), Japan

Cruising

7

יציאה
Shanghai (Baoshan), China
Cruising

17:30 2

07:00

08:00

Nagasaki, Japan

19:00 3

08:00

Fukuoka, Japan

4

Cruising

5

Boston, Massachusetts

08:00

יציאה

Shanghai (Baoshan), China

תאריכי יציאה

תאריכי יציאה
***2020 Mar 1* Apr 18** Nov 1, 7
סדר הנמלים והשעות עשויים להשתנות.
*זמינה הפלגה דומה בת  12לילות שיוצאת מפורט לודרדייל ,פלורידה במקום מברצלונה,
ספרד ומגיעה לברצלונה ,ספרד במקום למיאמי ,פלורידה .סדר הנמלים משתנה.
**זמינה הפלגה דומה בת  12לילות שיוצאת מטמפה ,פלורידה במקום מברצלונה ,ספרד
ומגיעה לברצלונה ,ספרד במקום למיאמי ,פלורידה .סדר הנמלים משתנה.
***זמינה הפלגה דומה בת  14לילות שמגיעה לטמפה ,פלורידה במקום למיאמי ,פלורידה.

לקבלת המחיר היומי הטוב ביותר ,בקרו
באתר  ROYALCARIBBEAN.COMאו פנו
לסוכן הנסיעות שלכם

תאריכי יציאה

**2020 May 15* Jun 4 Jul 15** Aug 27** Sept 10**, 24** Oct 8**, 22
סדר הנמלים והשעות עשויים להשתנות.
*זמינה הפלגה דומה בת  6לילות.
**זמינה הפלגה דומה ,סדר הנמלים משתנה.
^נדרש שייט קצר ברחפת/סירה מהאנייה לנמל.

סדר הנמלים והשעות עשויים להשתנות.
*זמינה הפלגה דומה .סדר הנמלים משתנה.
^נדרש שייט קצר ברחפת/סירה מהאנייה לנמל.

תאריכי יציאה

מדריך לעיון מהיר:
• מה כלול  -עמוד 7
• שירותים לפי סדרת אניות  -עמודים 54-55
• תנאי הזמנה  -עמודים 70-73

נתיב א
נתיב ב

Cruising
Singapore

נתיב ב'
1

17:00

08:00

Kuala Lumpur (Port Klang), Malaysia

2

17:00

08:00

Penang, Malaysia

3

20:00

08:00

^Phuket, Thailand

4

Cruising

5

Singapore

תאריכי יציאה

2020 Feb 13 Mar 5*, 21**, 28*** May 24** Jun 14*** Jul 10*** 25
* 2020 Jan 18*, 23** Feb 04**, 20* Mar 11* Apr 4*, 9, 23 May 14, 31נתיב א' 4 :לילות.
***Aug 2† Sept 6*** Oct 1~, 24*** Nov 8
**Jun 10** Jul 5 Aug 14* Sept 1*, 22* Oct 11**, 15 Nov 19
**2020 Jan 16, 20*, 24** Feb 11**, 17** Mar 4**, 18**, 27**, 31
‡Apr 4*, 13*, 22**, 26*** Oct 28‡ Nov 1‡, 19
סדר הנמלים והשעות עשויים להשתנות.
‡2021 Jan 22‡, 26‡ Feb 11‡ Mar 11‡, 18‡, 27‡, 31‡ Apr 4‡, 13‡, 17‡, 21
סדר הנמלים והשעות עשויים להשתנות.
*זמינה הפלגה דומה בת  6לילות שעוגנת בקאגושימה ,יפן במקום בטוקיו ,יפן.
*זמינה הפלגה דומה ,סדר הנמלים משתנה.
נתיב ב' 5 :לילות.
סדר הנמלים משתנה.
** זמינה הפלגה דומה בת  4לילות .הנמלים משתנים.
2020 Jan 2†, 28 Feb 2~ Mar 22~ Apr 4~ Nov 5~ Dec 23~, 28±
**זמינה הפלגה דומה.
לעיון בפרטים המלאים ,בקרו באתר האינטרנט.
~2021 Jan 11±, 30~ Feb 15~ Mar 22~ Apr 8~, 25
***זמינה הפלגה דומה בת  7לילות ,סדר הנמלים משתנה.
†

†זמינה הפלגה דומה בת  8לילות ,סדר הנמלים משתנה.
~זמינה הפלגה דומה בת  6לילות שעוגנת בקוצ'י ,יפן במקום בטוקיו ,יפן.
סדר הנמלים משתנה.

מקרא הצבעים במפה
נמלי עגינה
נמל היציאה
יעד פרטי

Penang, Malaysia

3
4

Singapore

08:00

*2020 Sept 27 Oct 4*, 11*, 18

Kuala Lumpur (Port Klang), Malaysia

2

הגעה

17:00

Cape Liberty, New Jersey

תאריכי יציאה

Singapore

1

Shanghai (Baoshan), China

6/7 Cruising
07:00

הגעה

16:30 1

נתיב א'

סדר הנמלים והשעות עשויים להשתנות.
*זמינה הפלגה דומה בת  4לילות שעוגנת בפוקט ,תאילנד במקום בפנאנג ,מלזיה.
**זמינה הפלגה דומה .הנמלים משתנים.
***זמינה הפלגה דומה בת  4לילות .סדר הנמלים משתנה.
‡ זמינה הפלגה דומה שעוגנת בפוקט ,תאילנד במקום בקואלה לומפור (פורט קלאנג) ,מלזיה.
סדר הנמלים משתנה.
†זמינה הפלגה דומה בת  7לילות שעוגנת במלאקה ,מלזיה .סדר הנמלים משתנה.
~זמינה הפלגה דומה.
 ±זמינה הפלגה דומה בת  5לילות שעוגנת במלאקה ,מלזיה במקום בקואלה לומפור (פורט
קלאנג) ,מלזיה.
^נדרש שייט קצר ברחפת/סירה מהאנייה לנמל.

המחירים "החל מ "-המוצגים כאן מהווים קו מנחה בלבד.
כל המחירים בחוברת זו נקובים בדולר ארה"ב ,לאדם בחדר זוגי פנימי וכוללים מיסים ,אך אינם כוללים דמי שירות (תשר משולם מראש) .כל המסלולים ,התאריכים והמחירים היו נכונים בעת הדפסת החוברת ,אך הם כפופים לשינויים ולזמינות.
בכמה מנמלי העגינה יידרש שייט קצר ברחפת/סירה מהאנייה לנמל .לתנאים המלאים ,עיינו בעמודים .70-73
תמונות משמאל לימין .1 :מנת טקויאקי מסורתית ,אוסקה  .2מערות באטו ,קואלה לומפור  .3טירה באוסקה ,יפן  .4צפייה בליוויתנים ,בוסטון

הפלגות בנות

 6 - 16לילות

אוסטרליה וניו זילנד

הפלגות בנות  6 - 16לילות

ניו זילנד
הפלגה בת  11לילות

צפון אוסטרליה
הפלגה בת  16לילות

אוסטרליה וניו זילנד

® - Radiance of the Seasמפרט הסיפונים זמין בעמודים .66-67

דרום האוקיינוס השקט וניו זילנד
הפלגה בת  10לילות

® - Radiance of the Seasמפרט הסיפונים זמין בעמודים .66-67

מחירי הפלגה החל מ-

® – Ovation of the Seasמפרט הסיפונים זמין בעמודים .58-59

מחירי הפלגה החל מ-

$3,749

CRUISING

DARWIN

CRUISING

CRUISING

BRISBANE

GERALDTON

יציאה

PERTH

יציאה
Sydney, Australia
Cruising

18:00

08:00

17:00

07:00

22:00

08:00

18:00

07:00

16:00

09:00

18:00

SYDNEY

CRUISING

CRUISING

MILFORD SOUND
DOUBTFUL SOUND
DUSKY SOUND

AUCKLAND

CRUISING

SYDNEY

MYSTERY
ISLAND

AUSTRALIA

Brisbane, Australia

יציאה
Sydney, Australia

2

הגעה

17:00 1

יציאה
Sydney, Australia

2/3 Cruising

1

WELLINGTON
PICTON

CRUISING

DUNEDIN

SYDNEY

MARE
ISLE OF PINES

הגעה

16:30 1

LIFOU

יציאה
Sydney, Australia

2/3 Cruising

SYDNEY
CRUISING

CRUISING

MILFORD SOUND
DOUBTFUL SOUND
DUSKY SOUND

הגעה

18:45 1

יציאה
Sydney, Australia

2/3 Cruising

09:00 3

08:00

Milford Sound, New Zealand

17:00 4

08:00

Noumea, New Caledonia

4

17:00

08:00

^Lifou, Loyalty Islands

09:00 4

08:00

14:00 4/5 Cruising

13:00

Doubtful Sound, New Zealand

17:00 4

08:00

^Mystery Island, Vanuatu

5

17:00

08:00

^Mystery Island, Vanuatu

14:00 5

13:00

Doubtful Sound, New Zealand

16:00 5

07:00
06:30

17:00 6

16:00

Dusky Sound, New Zealand

17:00 7/8 Cruising

08:00

Dunedin, New Zealand

^Cairns (Yorkeys Knob), Australia

17:00 9

08:00

^Akaroa, New Zealand

6

Cruising

7

Darwin, Australia

10/11Cruising
^Benoa, Bali, Indonesia

17:00 12

08:00

Auckland, New Zealand

8

Cruising

17:00 13

08:00

^Bay of Islands, New Zealand

9

Port Hedland, Australia

14

Cruising

15

06:30

11:00

^Geraldton, Australia

16

06:30

Perth (Fremantle), Australia

תאריכי יציאה
סדר הנמלים והשעות עשויים להשתנות.
*זמינה הפלגה דומה על סיפון ® ,Serenade of the Seasסדר הנמלים משתנה.
^נדרש שייט קצר ברחפת/סירה מהאנייה לנמל.

לקבלת המחיר היומי הטוב ביותר ,בקרו
באתר  ROYALCARIBBEAN.COMאו פנו
לסוכן הנסיעות שלכם

6/7 Cruising

17:00

08:00

Port Vila, Vanuatu

17:00 6

16:00

Dusky Sound, New Zealand

8

17:00

08:00

^Mare, New Caledonia

17:30 7

08:00

Dunedin, New Zealand

9/10 Cruising

17:00

08:00

^Isle of Pines, New Caledonia

20:00 8

13:00

Wellington, New Zealand

6

17:00 9/10 Cruising

18:00

Picton, New Zealand

7

Sydney, Australia
06:30

Sydney, Australia

08:00

4
17:00 4

CRUISING

08:00
06:30

Sydney, Australia

1

Cruising

2

Hobart, Tasmania

3

Cruising

4

Melbourne, Australia

5

Cruising

6

Sydney, Australia

8/9 Cruising
06:30

Sydney, Australia

10/11Cruising
Sydney, Australia

תאריכי יציאה
*2020 Feb 9 2021 Feb 15

17:00 4

MELBOURNE

הגעה

18:45 1

5

^Auckland, New Zealand

HOBART

2/3 Cruising
Milford Sound, New Zealand

4

CRUISING

AUSTRALIA

הגעה

18:45

AUSTRALIA

CRUISING

PORT VILA

CRUISING

הגעה

16:30

AKAROA

$1,549

AUSTRALIA

CRUISING

CRUISING

DUNEDIN

CRUISING

AUSTRALIA

SYDNEY

$1,389

PORT HEDLAND
CRUISING

מחירי הפלגה החל מ-

$969

NOUMEA

BAY OF ISLANDS
AUCKLAND

CAIRNS
CRUISING

SYDNEY

® - Voyager of the Seasמפרט הסיפונים זמין בעמודים .64-65

מחירי הפלגה החל מ-

MYSTERY ISLAND

AUSTRALIA

CRUISING

® – Ovation of the Seasמפרט הסיפונים זמין בעמודים .58-59

מחירי הפלגה החל מ-

$1,659

BENOA

ניו זילנד
הפלגה בת  9לילות

® - Voyager of the Seasמפרט הסיפונים זמין בעמודים .64-65

מחירי הפלגה החל מ-

$1,809

CRUISING

דרום האוקיינוס השקט
הפלגה בת  10לילות

טסמניה
הפלגה בת  6לילות

תאריכי יציאה
***2020 Jan 7, 18* Mar 14**, 27
~2021 Jan 31

סדר הנמלים והשעות עשויים להשתנות.
*זמינה הפלגה דומה בת  12לילות שעוגנת בטאורנגה ,ניו זילנד .סדר הנמלים משתנה.
**זמינה הפלגה דומה בת  13לילות ,סדר הנמלים משתנה.
***זמינה הפלגה דומה.
~זמינה הפלגה דומה על סיפון ® .Serenade of the Seasסדר הנמלים משתנה.
^נדרש שייט קצר ברחפת/סירה מהאנייה לנמל.

מדריך לעיון מהיר:
• מה כלול  -עמוד 7
• שירותים לפי סדרת אניות  -עמודים 54-55
• תנאי הזמנה  -עמודים 70-73

תאריכי יציאה
*2020 Jan 5, 24* Feb 13* Mar 12**, 23*** Apr 11

סדר הנמלים והשעות עשויים להשתנות.
*זמינה הפלגה דומה בת  9לילות שעוגנת בריסביין ,אוסטרליה .סדר הנמלים משתנה.
**זמינה הפלגה דומה בת  11לילות שעוגנת בביי אוף איילנדס ,ניו זילנד .סדר
הנמלים משתנה.
***זמינה הפלגה דומה בת  10לילות ,סדר הנמלים משתנה.
^נדרש שייט קצר ברחפת/סירה מהאנייה לנמל.

מקרא הצבעים במפה
נמלי עגינה
נמל היציאה

תאריכי יציאה
~2020 Jan 10*, 22**, 30~ Feb 25*** Mar 18, 30~ Apr 9
**2021 Jan 19*** Mar 23*** Apr 3**, 12

תאריכי יציאה
***2020 Jan 15 Feb 2*, 29** Apr 2
***2021 Jan 18* Feb 7~ Mar 11

סדר הנמלים והשעות עשויים להשתנות.
סדר הנמלים והשעות עשויים להשתנות.
*זמינה הפלגה דומה בת  12לילות שעוגנת בנומיאה ,קלדוניה החדשה .סדר הנמלים משתנה* .זמינה הפלגה דומה בת  11לילות ,סדר הנמלים משתנה .נדרש שייט קצר ברחפת/סירה
מהאנייה לנמל.
**זמינה הפלגה דומה בת  9לילות ,סדר הנמלים משתנה.
**זמינה הפלגה דומה בת  12לילות ,סדר הנמלים משתנה .נדרש שייט קצר ברחפת/סירה
***זמינה הפלגה דומה בת  11לילות ,סדר הנמלים משתנה.
~זמינה הפלגה דומה בת  10לילות שעוגנת בנומיאה ,קלדוניה החדשה .סדר הנמלים משתנה .מהאנייה לנמל.
***זמינה הפלגה דומה.
^נדרש שייט קצר ברחפת/סירה מהאנייה לנמל.
~זמינה הפלגה דומה בת  9לילות במסלול הפוך.

2020 Feb 19
*2021 Feb 25
סדר הנמלים והשעות עשויים להשתנות.
*זמינה הפלגה דומה .המסלול מתנהל בסדר הפוך.

המחירים "החל מ "-המוצגים כאן מהווים קו מנחה בלבד.
כל המחירים בחוברת זו נקובים בדולר ארה"ב ,לאדם בחדר זוגי פנימי וכוללים מיסים ,אך אינם כוללים דמי שירות (תשר משולם מראש) .כל המסלולים ,התאריכים והמחירים היו נכונים בעת הדפסת החוברת ,אך הם כפופים לשינויים ולזמינות.
בכמה מנמלי העגינה יידרש שייט קצר ברחפת/סירה מהאנייה לנמל .לתנאים המלאים ,עיינו בעמודים .70-73
תמונות משמאל לימין .1 :בית האופרה ,סידני  .2מילפורד סאונד ,ניו זילנד  .3מקדש המים באגם ברטן ,באלי  .4צלילה ,שונית המחסום הגדולה ,קיירנס

חדרי מגורים

סוויטות וסוויטות לופט

סוויטות לדוגמה:

סוויטת  4 - Villaחדרי שינה
סוויטת Owner's
סוויטת  Royalלופט

סוויטת ( Grandמוצגת)
סוויטות לופט

• מרפסת פרטית
• כלי מיטה יוקרתיים
• ארוחות מיוחדות בסוויטה
• שירות *Concierge
• קדימות בתהליך הבידוק
ובירידה מהאנייה*

• שירות הובלת כבודה ללא תשלום*
• שירותים והטבות לקטגוריית
 Royal Suite Classזמינים
באניות מסדרת Anthem ,Oasis
†
וOvation of the Seas®-

*לא כולל סוויטות Junior
*מידות מיטת  - Royal Kingרוחב  184.2ס"מ ,אורך
 208.3ס"מ.
†בהפלגות נבחרות בלבד.
בהתאם להזמנה ,ייתכן שתחול עלות מסויימת עבור
שירות חדרים.

בחרו חדר,
כל חדר
ללא כל קשר עם מי אתם מפליגים ,או מהן ההעדפות שלכם  -יש לנו חדר שיתאים עבורכם באופן מושלם .הבאתם את כל
הפמליה? החדרים עם הדלתות המקשרות מאפשרים לכם לחבר בין שני חדרים ,כדי להבטיח שכולכם תהיו יחד .כל האניות
שלנו מציעות חדרי מגורים ל 3-או ל 4-אורחים; וכן באניות נבחרות מוצעים חדרי יחיד לנוסעים יחידים.
מידע נוסף זמין כעת באתר www.RoyalCaribbean.com

1

שתי מיטות יחיד ,שניתן להסב
למיטת **Royal King

2

חדר רחצה

3

ארון

4

פינת ישיבה/סלון

5

מרפסת

6

פינת טיפוח

טלוויזיות  RCTVבחדרים כוללות ערוצי לווין ללא תוספת תשלום ,כגון  CNN ,ESPNו .BBC World News-בהתאם לזמינות באניות ובמסלולים נבחרים.
חדרים נגישים לכסא גלגלים זמינים בכל האניות שלנו .לקבלת מידע נוסף ,בקרו באתר
www.RoyalCaribbean.com/accessibleseas

חדרים עם נוף לים

חדרים פנימיים

חדרים עם מרפסת

חדר מרווח במיוחד עם נוף לים
חדר מרווח עם נוף לים (מוצג)
חדר מרווח עם נוף פנורמי לים
חדר עם נוף לים

חדר פנימי עם נוף לטיילת Promenade
חדר פנימי עם מרפסת וירטואלית (מוצג)
חדר פנימי מרווח
חדר פנימי

קטגוריות לדוגמה:
חדר מרווח במיוחד עם מרפסת גדולה
ונוף לים (מוצג)
חדר מרווח עם מרפסת ונוף לים
חדר עם מרפסת גדולה ונוף לים
חדר עם מרפסת ונוף לים

• נוף לים
• פינת ישיבה ופינת טיפוח
• שתי מיטות יחיד או מיטת Royal King
אחת*
1

• כלי מיטה יוקרתיים
• טלוויזיה ,טלפון וכספת

שתי מיטות יחיד ,שניתן להסב

4

פינת ישיבה/סלון

למיטת **Royal King

5

חלון

6

פינת טיפוח

2

חדר רחצה

3

ארון

* מידות מיטת  - Royal Kingרוחב  184.2ס"מ,
אורך  208.3ס"מ.

• פינת ישיבה ופינת טיפוח
• שתי מיטות יחיד או מיטת Royal King
אחת*

1

• כלי מיטה יוקרתיים
• טלוויזיה ,טלפון וכספת

שתי מיטות יחיד ,שניתן להסב

4

פינת ישיבה/סלון

למיטת **Royal King

5

פינת טיפוח

2

חדר רחצה

3

ארון

* מידות מיטת  - Royal Kingרוחב  184.2ס"מ,
אורך  208.3ס"מ.

• מרפסת פרטית
• פינת ישיבה עם ספה נפתחת*
• שתי מיטות יחיד או מיטת
 Royal Kingאחת**

• כלי מיטה יוקרתיים
• טלוויזיה ,טלפון וכספת
• פינת טיפוח

* בחלק מהאניות ,ייתכן שבחדרים עם מרפסת
לא יהיו ספות נפתחות .למידע נוסף על חדרי
המגורים בקרו באתר האינטרנט שלנו או פנו
לסוכן הנסיעות שלכם.
** מידות מיטת  - Royal Kingרוחב 184.2
ס"מ ,אורך  208.3ס"מ.

1

שתי מיטות יחיד ,שניתן להסב
למיטת **Royal King

2

חדר רחצה

3

ארון

4

פינת ישיבה/סלון

5

מרפסת

6

פינת טיפוח

Sovereign

Vision

Radiance

Voyager

Quantum Freedom

Oasis

פעילויות על הסיפון לפי סדרה
סרטים בתלת-ממד
תוכנית ® Adventure Oceanלצעירים
תיאטרון מים ®AquaTheatre
מופעים נוסח Broadway

צי האניות שלנו

בריכות ג'קוזי תלויות
קרוסלה
קזינו Casino RoayleSM

צי האניות שלנו

בית קולנוע/חדר הקרנות
סימולטור גלישת גלים ®FlowRider
פארק המים  / H2O ZoneSMפארק המים Splashaway BaySM
רחבת החלקה על הקרח
ספרייה
מסלול מיני-גולף

אולי זה רק אנחנו ,אבל יש משהו פשוט מרגש באניות שלנו .אולי זה הגודל העצום שלהן .אולי זה המגוון
המדהים של הפעילויות .אולי זו העובדה שאנחו מצפים בכליון עיניים לקבל את פניכם על הסיפון.
מידע נוסף זמין כעת באתר www.RoyalCaribbean.com/ships

מצפה ®North Star
מסכי חוץ לצפייה בסרטים לצד הבריכה
 - PlaymakersSMבר הספורט וארקייד משחקי הווידאו
שולחנות ביליארד (בעלי מנגנון פלס פנימי)
סימולטור צניחה חופשית RipCord® by iFly
קיר טיפוס
פעוטון Royal Babies & TotsSM
טיילת Royal
מסלול ריצה/ג'וגינג
 Solariumלמבוגרים בלבד
מתחם בידור ופעילויות מקורה ®SeaPlex
מגרש ספורט
טרמפולינת הבאנג'י Sky PadSM
מתחמים לנוער בלבד
אולם ייחודי המשלב בידור וטכנולוגיה ®Two70
מגלשת Ultimate AbyssSM
מרכז כושר וספא VitalitySM
מגלשות מים
אומגת Zip Line

סדרת VOYAGER

מסעדות וברים
מסעדת ®150 Central Park
מסעדת American Icon
בר ®Bionic Bar
טרקלין Boleros
בית קפה Promenade

סדרת FREEDOM

®Adventure of the Seas
®Explorer of the Seas
®Mariner of the Seas
®Navigator of the Seas
®Voyager of the Seas
היכונו לחוויה קסומה על האנייה ,עם שפע
פעילויות נפלאות וצוות אדיב בכל אנייה.

מסעדת Chops GrilleSM
דוכן נקניקיות Dog House
מסעדת El Loco FreshSM
מסעדת Fish & ShipsSM

סדרת QUANTUM

®Freedom of the Seas
®Independence of the Seas
®Liberty of the Seas

השאירו מאחור את החיים שלכם ביבשה
וצאו לים הפתוח באניות שלנו מסדרת
 Freedomלכמה ימים נפלאים של
אושר עילאי.

מסעדת Giovanni’s Table

סדרת OASIS

®Anthem of the Seas
)סתיו Odyssey of the SeasSM (2020
®Ovation of the Seas
®Quantum of the Seas
חדש Spectrum of the SeasSM
טכנולוגיה פורצת דרך ,מתחם הבידור
והפעילויות המקורה ®SeaPlex
וסימולטור הצניחה החופשית
 - RipCord® by iFlyהם המאפיינים
הבולטים של האניות המופלאות האלו.

®Allure of the Seas
®Harmony of the Seas
®Oasis of the Seas
®Symphony of the Seas
כשתראו את ,Symphony of the SeasSM
החברה החדשה ביותר במשפחת ,Royal
המאפיינים הפנטסטיים יטריפו אתכם.

מסעדת Hooked SeafoodSM
מסעדה יפנית Izumi

סדרת SOVEREIGN

מסעדת Jamie’s Italian
דיינר ®Johnny Rockets

®Empress of the Seas
®Majesty of the Seas

בית קפה Park
 - PlaymakersSMבר הספורט וארקייד משחקי הווידאו
R Bar
מסעדת Sabor
ביסטרו סולריום
פיצריית Sorrento’s Pizza
בר יינות Vintages
מסעדת Windjammer Marketplace
מאכלי עולם קסומים בWonderland-
מוצע רק בחלק מהאניות בסדרה.

לצפייה בכל מתחמי הארוחות ,בקרו באתר www.RoyalCaribbean.com/dining

המידות הקטנות של אניות אלה מותאמות
באופן מושלם להיכרות עם איי הבהאמה
והקאריביים על סיפון
ה ,Majesty of the Seas®-או
ה ,Empress of the Seas®-בהן כל אחד
זוכה ליחס של מלכים.

סדרת VISION
®Enchantment of the Seas
®Grandeur of the Seas
®Rhapsody of the Seas
®Vision of the Seas
אניות אלה ,שתוכננו במיוחד כדי
לצלוח את נופי האוקיינוס הנרחבים,
הן המקום הטוב ביותר להתרווח,
להתרגע ולהביט בגלים.

סדרת RADIANCE
®Brilliance of the Seas
®Jewel of the Seas
®Radiance of the Seas
®Serenade of the Seas
השיבו לעצמכם קצת מהזוהר לאחר
הפלגה על אחת מ"פניני הים" האלו .אין
דבר שיכול להוריד את הברק מהאניות
עוצרות הנשימה שלנו.

סדרת QUANTUM

מידע על האנייה

®Anthem of the Seas® | Ovation of the Seas
®Quantum of the Seas® | Spectrum of the Seas
Odyssey of theSeasSM
חדר פנימי עם
מרפסת וירטואלית

סיפון 3

חדרים עם נוף לים

סיפון 4

סוויטות JUNIOR

סיפון 6

סיפון 5

מפרטי הסיפון רלוונטיים להפלגות החל מה 12-באפריל  2020ועד ה 18-באפריל  .2021פרופיל | 1881

סיפון 7

חדרים פנימיים

סיפון 8

סיפון 9

סיפון 10

סיפון 12

סיפון 11

חדר עם נוף לים

 17מ”ר

חדרים עם מרפסת
חדר מרווח עם נוף לים
 20מ”ר

חדר עם מרפסת
ונוף חסום לים

 18מ"ר ,מרפסת  5מ"ר

סטודיו עם מרפסת
ונוף לים

סטודיו פנימי
 9מ"ר

כל החדרים והסוויטות באניות ® Royal Caribbeanכוללים חדר רחצה פרטי,
פינת טיפוח ,מייבש שיער ,טלוויזיה במעגל סגור ,טלפון וכספת.
לקבלת מידע על תצורת ספות הנפתחות למיטה ,פנו לסוכן הנסיעות שלכם או
אל .Royal Caribbean International
כל מידות החדרים והמרפסות הם בקירוב.

• עומק שקיעה 8.5 :מ'

• מהירות 22 :קשר

• קיבולת נוסעים4,180 :

• מתח חשמלי110/220 AC :

סיפון 13

מפרט הסיפונים מהווה מיצג מנחה בלבד וכפוף לשינוי ללא התראה מוקדמת .לקבלת המידע העדכני ביותר ,צרו עמנו קשר או פנו לסוכן נסיעות מומחה.

חדרים עם נוף לים
 15מ"ר

• רוחב 41 :מ'

• משקל ברוטו 167,800 :טון

סוויטות וסוויטות לופט

®Anthem of the Seas

חדר פנימי עם מרפסת וירטואלית

• אורך 347.7 :מ'

• סך כל אנשי הצוות1,490 :

 11מ"ר ,מרפסת  5מ"ר

סיפון 15

סיפון 14

לתצוגה אינטראקטיבית של מפרטי הסיפון ,בקרו באתר RoyalCaribbean.com/ships

סוויטות וסוויטות לופט
חדר עם מרפסת
גדולה ונוף לים

 16מ"ר ,מרפסת  8מ"ר

חדר עם מרפסת ונוף לים
 18מ"ר ,מרפסת  5מ"ר

סוויטת  Juniorעם מרפסת גדולה

 26מ"ר ,מרפסת  15מ"ר

סוויטת Junior

 25מ"ר ,מרפסת  8מ"ר

סוויטת  - Owner'sחדר שינה אחד
 50מ"ר ,מרפסת  24מ"ר

סוויטת  2 - Grandחדרי שינה
 50מ"ר ,מרפסת  24מ"ר

בחדר זה הנוף חסום
‡ חדר עם ארבע מיטות מתקפלות
עליונות נוספות
לא מופיע בתמונה :מרכז רפואי

† חדר עם מיטות שלישית
ורביעית מתקפלות עליונות
♿ מציין חדרים נגישים לכסא גלגלים
 חדר עם ספה נפתחת למיטה ומיטה  חדרים עם דלת מקשרת
שלישית מתקפלת עליונה
» החדר נפתח רק לימין האונייה

סוויטת  Royalלופט

 152מ"ר ,מרפסת  51מ"ר (קומה עליונה),
 8מ”ר (קומה תחתונה)

סוויטת  Owner’sלופט  -חדר שינה אחד

 91מ"ר ,מרפסת  47מ"ר (קומה עליונה),
 8מ”ר (קומה תחתונה)

סוויטת  - Grandחדר שינה אחד

סוויטת  Grandלופט

סוויטת  Grandעם מרפסת
גדולה  -חדר שינה אחד

סוויטת  Skyלופט

 33מ"ר ,מרפסת  10מ"ר

∆ חדר עם ספה נפתחת למיטה
* חדר עם מיטה שלישית מתקפלת
עליונה
\ מציין את מיקום הדלתות

סיפון 16

 33מ"ר ,מרפסת  24מ"ר

 65מ"ר ,מרפסת  20מ"ר

 63מ"ר ,מרפסת  17מ"ר

סדרת OASIS

מידע על האנייה

®Allure of the Seas® | Harmony of the Seas
®Oasis of the Seas® | Symphony of the Seas
חדרים עם נוף לים

סיפון 3

חדרים עם מרפסת לטיילת

סיפון 5

סיפון 4

חדרים עם מרפסת

סיפון 7

סיפון 6

• אורך 362 :מ'

• סך כל אנשי הצוות2,115 :

• רוחב 47 :מ'

• משקל ברוטו 220,000 :טון

• עומק שקיעה 9.15 :מ'

• מהירות 23 :קשר

• קיבולת נוסעים5,402 :

• מתח חשמלי110/220 AC :

סוויטות וסוויטות לופט

סיפון 8

סיפון 9

סיפון 10

סיפון 11

סיפון 14

סיפון 12

סיפון 16

סיפון 15

סיפון 17

סיפון 17

סיפון 18

מפרטי הסיפון רלוונטיים להפלגות עד ה 26 -באפריל  .2020פרופיל .1855

| ®Allure of the Seas

מפרט הסיפונים מהווה מיצג מנחה בלבד וכפוף לשינוי ללא התראה מוקדמת .לקבלת המידע העדכני ביותר ,צרו עמנו קשר או פנו לסוכן נסיעות מומחה.

חדרים פנימיים
חדר פנימי
 13מ"ר

חדר עם נוף לים
חדר פנימי מרווח

חדר מרווח במיוחד
עם נוף לים  25מ"ר

חדר פנימי עם נוף לCentral Park-

חדר עם נוף לים

 24מ"ר

 18מ"ר

כל החדרים והסוויטות באניות ® Royal Caribbeanכוללים חדר רחצה פרטי,
פינת טיפוח ,מייבש שיער ,טלוויזיה במעגל סגור ,טלפון וכספת.
לקבלת מידע על תצורת ספות הנפתחות למיטה ,פנו לסוכן הנסיעות שלכם או
אל .Royal Caribbean International
כל מידות החדרים והמרפסות הם בקירוב.

חדר עם מרפסת ונוף
לטיילת Broadwalk

 17מ"ר ,מרפסת  5מ"ר

† חדר עם מיטה שלישית ורביעית
מתקפלות עליונות
 חדרים עם דלת מקשרת
» החדר נפתח רק לימין האונייה

∆ חדר עם ספה נפתחת למיטה
* חדר עם מיטה שלישית
מתקפלת עליונה
/מציין את מיקום הדלתות

סוויטות וסוויטות לופט
חדר מרווח במיוחד עם
מרפסת גדולה ונוף לים

 25מ"ר ,מרפסת  8מ"ר

חדר עם מרפסת
גדולה ונוף לים

 17מ"ר ,מרפסת  7מ"ר

חדר עם מרפסת ונוף
לCentral Park-

 18מ"ר

♿ מציין חדרים נגישים לכסא גלגלים
 חדר עם ספה נפתחת למיטה
ומיטה שלישית מתקפלת עליונה

חדרים עם מרפסת

 17מ"ר

חדר פנימי עם נוף לPromenade-
בחדר זה הנוף חסום
‡ חדר עם ארבע מיטות מתקפלות
עליונות נוספות
לא מופיע בתמונה :מרכז רפואי

לתצוגה אינטראקטיבית של מפרטי הסיפון ,בקרו באתר RoyalCaribbean.com/ships

 17מ"ר ,מרפסת  5מ"ר

חדר עם מרפסת ונוף לים
 17מ"ר ,מרפסת  5מ"ר

סוויטת  Crownלופט
 51מ"ר ,מרפסת  11מ"ר

סוויטת  - Owner’sחדר שינה אחד
 52מ”ר ,מרפסת  23מ”ר

סוויטת  AquaTheatreמרווחת
עם מרפסת גדולה  2 -חדרי שינה

 76מ"ר ,מרפסת  72מ"ר

סוויטת  AquaTheatreעם
מרפסת גדולה  2 -חדרי שינה

סוויטת  2 - Grandחדרי שינה

 63מ”ר ,מרפסת  65מ”ר

סוויטת  - Grandחדר שינה אחד

סוויטת  AquaTheatreמרווחת עם
מרפסת גדולה  -חדר שינה אחד

 54מ”ר ,מרפסת  22מ”ר
 34מ”ר ,מרפסת  10מ”ר

סוויטת Junior

 27מ”ר ,מרפסת  7מ”ר

 30מ”ר ,מרפסת  33מ”ר

סוויטת  - AquaTheatreחדר
שינה אחד

 30מ”ר ,מרפסת  13מ”ר

סוויטת  Royalלופט
 142מ"ר ,מרפסת  78מ"ר

סוויטת  Owner’sפנורמית -
חדר שינה אחד

 100מ"ר ,מרפסת  15מ"ר

סוויטת  Grandפנורמית
 -חדר שינה אחד

 85מ"ר ,מרפסת  15מ"ר

סוויטת  Starלופט

 67מ"ר ,מרפסת  38מ"ר

סדרת FREEDOM

מידע על האנייה

®Freedom of the Seas® | Independence of the Seas
®Liberty of the Seas
חדרים פנימיים

סיפון 2

חדרים עם נוף לים

סיפון 3

חדרים עם מרפסת

סיפון 5

סיפון 4

• אורך 339 :מ'

• סך כל אנשי הצוות1,365 :

• רוחב 56 :מ'

• משקל ברוטו 154,407 :טון

• עומק שקיעה 8.5 :מ'

• מהירות 21.6 :קשר

• קיבולת נוסעים3,634 :

• מתח חשמלי110/220 AC :

סוויטות

סיפון 6

סיפון 7

סיפון 8

סיפון 10

סיפון 9

סיפון 12

סיפון 11

סיפון 15

סיפון 14

סיפון 13

מפרטי הסיפון רלוונטיים להפלגות עד ה 31 -באוקטובר  .2020פרופיל .1983

| Independence of the Seas
®

חדרים פנימיים
חדר פנימי עם נוף
לPromenade-

 16מ"ר

חדר פנימי
 15מ"ר

מפרט הסיפונים מהווה מיצג מנחה בלבד וכפוף לשינוי ללא התראה מוקדמת .לקבלת המידע העדכני ביותר ,צרו עמנו קשר או פנו לסוכן נסיעות מומחה.

חדרים עם נוף לים
חדר פנימי מרווח עם נוף
ל 32 Promenade-מ"ר

חדר עם נוף לים

 17מ"ר

חדר מרווח במיוחד
עם נוף לים
 33מ"ר

 31מ"ר

כל החדרים והסוויטות באניות ® Royal Caribbeanכוללים חדר רחצה פרטי,
פינת טיפוח ,מייבש שיער ,טלוויזיה במעגל סגור ,טלפון וכספת.
לקבלת מידע על תצורת ספות הנפתחות למיטה ,פנו לסוכן הנסיעות שלכם או
אל .Royal Caribbean International
כל מידות החדרים והמרפסות הם בקירוב.

 20מ”ר

בחדר זה הנוף חסום
‡ חדר עם ארבע מיטות מתקפלות
עליונות נוספות
לא מופיע בתמונה :מרכז רפואי

חדר מרווח עם מרפסת ונוף לים
 20מ"ר ,מרפסת  4מ"ר

† חדר עם מיטה שלישית ורביעית
מתקפלות עליונות
 חדרים עם דלת מקשרת
» החדר נפתח רק לימין האונייה

∆ חדר עם ספה נפתחת למיטה
* חדר עם מיטה שלישית
מתקפלת עליונה
/מציין את מיקום הדלתות

 40מ"ר ,מרפסת  8מ"ר

סוויטת Junior

 29מ"ר ,מרפסת  6מ"ר

 16מ"ר

חדר מרווח עם נוף לים
♿ מציין חדרים נגישים לכסא גלגלים
 חדר עם ספה נפתחת למיטה
ומיטה שלישית מתקפלת עליונה

חדרים עם מרפסת

סוויטות
סוויטת  - Grandחדר שינה אחד

חדר מרווח עם נוף
פנורמי לים

חדר פנימי מרווח

לתצוגה אינטראקטיבית של מפרטי הסיפון ,בקרו באתר RoyalCaribbean.com/ships

חדר עם מרפסת ונוף לים

 18מ"ר ,מרפסת  5מ"ר

סוויטה עם נוף פנורמי
לים (ללא מרפסת)

 38מ”ר

סוויטת  - Royalחדר שינה אחד
 152מ"ר ,מרפסת  23מ"ר

סוויטת - Owner’s
חדר שינה אחד

 58מ"ר ,מרפסת  15מ"ר

סוויטת  2 - Grandחדרי שינה
 57מ"ר ,מרפסת  19מ"ר

סדרת VOYAGER
®Adventure of the Seas® | Explorer of the Seas
®Mariner of the Seas® | Navigator of the Seas
®Voyager of the Seas
חדר פנימי עם מרפסת וירטואלית

סיפון 2

חדרים עם נוף לים

סיפון 3

חדרים עם מרפסת

סיפון 4

מידע על האנייה
• אורך 311 :מ'

• סך כל אנשי הצוות1,185 :

• רוחב 48 :מ'

• משקל ברוטו 137,308 :טון

• עומק שקיעה 9 :מ'

• מהירות 23.7 :קשר

• קיבולת נוסעים3,286 :

• מתח חשמלי110/220 AC :

סוויטות

סיפון 6

סיפון 5

סיפון 8

סיפון 7

סיפון 10

סיפון 9

סיפון 12

סיפון 11

סיפון 16

סיפון 15

סיפון 14

מפרטי הסיפון רלוונטיים להפלגות החל מה 7 -במאי  2020ועד ה 4 -באפריל  .2021פרופיל .2001

| Explorer of the Seas
®

חדרים פנימיים
חדר פנימי
 15מ”ר

מפרט הסיפונים מהווה מיצג מנחה בלבד וכפוף לשינוי ללא התראה מוקדמת .לקבלת המידע העדכני ביותר ,צרו עמנו קשר או פנו לסוכן נסיעות מומחה.

חדרים עם נוף לים
חדר פנימי עם נוף לPromenade-

חדר מרווח עם חלון לים

 16מ”ר

 20מ”ר

חדר פנימי עם מרפסת וירטואלית

חדר עם נוף לים

 15מ”ר

 15מ”ר

חדרים עם מרפסת
חדר מרווח במיוחד עם נוף לים
 30מ"ר

חדר מרווח עם מרפסת ונוף לים

 17מ"ר ,מרפסת  4מ"ר

חדר מרווח עם נוף לים

כל החדרים והסוויטות באניות ® Royal Caribbeanכוללים חדר רחצה פרטי,
פינת טיפוח ,מייבש שיער ,טלוויזיה במעגל סגור ,טלפון וכספת.
לקבלת מידע על תצורת ספות הנפתחות למיטה ,פנו לסוכן הנסיעות שלכם או
אל .Royal Caribbean International
כל מידות החדרים והמרפסות הם בקירוב.

בחדר זה הנוף חסום
‡ חדר עם ארבע מיטות
מתקפלות עליונות נוספות
לא מופיע בתמונה :מרכז רפואי

♿ מציין חדרים נגישים לכסא גלגלים
 חדר עם ספה נפתחת למיטה
ומיטה שלישית מתקפלת עליונה

 חדרים עם דלת מקשרת
» החדר נפתח רק לימין האונייה

 15מ"ר ,מרפסת  4מ"ר

* חדר עם מיטה שלישית
מתקפלת עליונה
 /מציין את מיקום הדלתות

 35מ"ר ,מרפסת  9מ"ר

 26מ"ר ,מרפסת  5מ"ר

חדר עם מרפסת ונוף לים
† חדר עם מיטה שלישית ורביעית
מתקפלות עליונות

סוויטות
סוויטת  - Grandחדר שינה אחד
סוויטת Junior

 18מ”ר

∆ חדר עם ספה נפתחת למיטה

לתצוגה אינטראקטיבית של מפרטי הסיפון ,בקרו באתר RoyalCaribbean.com/ships

סוויטה עם נוף פנורמי לים (ללא
מרפסת)

 38מ”ר

סוויטת  - Royalחדר שינה אחד
 99מ"ר ,מרפסת  18מ"ר

סוויטת  - Owner'sחדר שינה אחד
 47מ"ר ,מרפסת  6מ"ר

סוויטת  2 - Grandחדרי
שינה עם מרפסת

 57מ"ר ,מרפסת  22מ"ר

סדרת RADIANCE
®Brilliance of the Seas® | Jewel of the Seas
®Radiance of the Seas® | Serenade of the Seas
חדרים פנימיים

סיפון 2

חדרים עם נוף לים

סיפון 3

חדרים עם מרפסת

סיפון 5

סיפון 4

מידע על האנייה
• אורך 293 :מ'

• סך כל אנשי הצוות859 :

• רוחב 32 :מ'

• משקל ברוטו 90,090 :טון

• עומק שקיעה 8.5 :מ'

• מהירות 25 :קשר

• קיבולת נוסעים2,112 :

• מתח חשמלי110/220 AC :

סוויטות

סיפון 6

סיפון 8

סיפון 7

סיפון 10

סיפון 9

סיפון 12

סיפון 11

סיפון 13

בחדרים עם נוף לים
יש אשנב במקום חלון.

מפרטי הסיפון רלוונטיים להפלגות החל מה 8 -באפריל  2020ועד ה 22 -במרץ  .2021פרופיל .2002

| Jewel of the Seas
®

חדרים פנימיים
חדר סטודיו
 10מ"ר

מפרט הסיפונים מהווה מיצג מנחה בלבד וכפוף לשינוי ללא התראה מוקדמת .לקבלת המידע העדכני ביותר ,צרו עמנו קשר או פנו לסוכן נסיעות מומחה.

חדרים עם נוף לים
חדר עם נוף לים

חדר פנימי

 14מ"ר

 16מ"ר

חדרים עם מרפסת
חדר מרווח במיוחד עם נוף לים
 30מ"ר

חדר מרווח עם מרפסת ונוף לים
 19מ"ר ,מרפסת  4מ"ר

חדר מרווח עם נוף לים
 16מ"ר

כל החדרים והסוויטות באניות ® Royal Caribbeanכוללים חדר רחצה פרטי,
פינת טיפוח ,מייבש שיער ,טלוויזיה במעגל סגור ,טלפון וכספת.
לקבלת מידע על תצורת ספות הנפתחות למיטה ,פנו לסוכן הנסיעות שלכם או
אל .Royal Caribbean International
כל מידות החדרים והמרפסות הם בקירוב.

בחדר זה הנוף חסום
‡ חדר עם ארבע מיטות
מתקפלות עליונות נוספות
לא מופיע בתמונה :מרכז רפואי

♿ מציין חדרים נגישים לכסא גלגלים
 חדר עם ספה נפתחת למיטה
ומיטה שלישית מתקפלת עליונה

† חדר עם מיטה שלישית
ורביעית מתקפלות עליונות
 חדרים עם דלת מקשרת
» החדר נפתח רק לימין האונייה

סוויטות
סוויטת  - Grandחדר שינה אחד

סוויטת  - Royalחדר שינה אחד

סוויטת Junior

סוויטת  2 - Owner'sחדרי שינה

 36מ"ר ,מרפסת  10מ"ר

 27מ"ר ,מרפסת  4מ"ר

חדר עם מרפסת ונוף לים
∆ חדר עם ספה נפתחת למיטה
* חדר עם מיטה שלישית
מתקפלת עליונה
 /מציין את מיקום הדלתות

לתצוגה אינטראקטיבית של מפרטי הסיפון ,בקרו באתר RoyalCaribbean.com/ships

 17מ"ר ,מרפסת  3מ"ר

סוויטה עם נוף לים  2 -חדר
שינה (ללא מרפסת)

 54מ"ר

 93מ"ר ,מרפסת  10מ"ר

 54מ"ר ,מרפסת  14מ"ר

סוויטת  - Owner'sחדר שינה אחד
 48מ"ר ,מרפסת  6מ"ר

סדרת VISION

מידע על האנייה

®Enchantment of the Seas® | Grandeur of the Seas
®Rhapsody of the Seas® | Vision of the Seas
חדרים פנימיים

סיפון 2

חדרים עם נוף לים

סיפון 3

חדרים עם מרפסת

סיפון 4

• אורך 264 :מ'

• סך כל אנשי הצוות765 :

• רוחב 32 :מ'

• משקל ברוטו 78,491 :טון

• עומק שקיעה 7.3 :מ'

• מהירות 23 :קשר

• קיבולת נוסעים2,048 :

• מתח חשמלי110/220 AC :

סוויטות

סיפון 5

סיפון 7

סיפון 6

סיפון 8

סיפון 10

סיפון 9

סיפון 11

סיפון 12

בחדרים  2014-2010ו 2514-2510-יש שני אשנבים במקום חלון.

בחדרים  3014-3000ו 3514-3500-יש שני אשנבים במקום חלון.

מפרטי הסיפון רלוונטיים להפלגות החל מה 25 -באפריל  2020ועד ה 19 -באפריל  .2021פרופיל .1999

| Vision of the Seas

מפרט הסיפונים מהווה מיצג מנחה בלבד וכפוף לשינוי ללא התראה מוקדמת .לקבלת המידע העדכני ביותר ,צרו עמנו קשר או פנו לסוכן נסיעות מומחה.

®

חדרים פנימיים
חדר פנימי

חדרים עם נוף לים
חדר עם נוף לים
 14מ"ר

 12מ"ר

חדרים עם מרפסת
חדר מרווח במיוחד עם נוף לים
 23מ"ר

חדר מרווח עם נוף לים
 18מ"ר

כל החדרים והסוויטות באניות ® Royal Caribbeanכוללים חדר רחצה פרטי,
פינת טיפוח ,מייבש שיער ,טלוויזיה במעגל סגור ,טלפון וכספת.
לקבלת מידע על תצורת ספות הנפתחות למיטה ,פנו לסוכן הנסיעות שלכם או
אל .Royal Caribbean International
כל מידות החדרים והמרפסות הם בקירוב.

בחדר זה הנוף חסום
‡ חדר עם ארבע מיטות
מתקפלות עליונות נוספות
לא מופיע בתמונה :מרכז רפואי

♿ מציין חדרים נגישים לכסא גלגלים
 חדר עם ספה נפתחת למיטה
ומיטה שלישית מתקפלת עליונה

† חדר עם מיטה שלישית ורביעית
מתקפלות עליונות
 חדרים עם דלת מקשרת
» החדר נפתח רק לימין האונייה

חדר מרווח עם מרפסת ונוף לים
 18מ"ר ,מרפסת  3מ"ר

לתצוגה אינטראקטיבית של מפרטי הסיפון ,בקרו באתר RoyalCaribbean.com/ships

סוויטות
סוויטת Junior

 23מ"ר ,מרפסת  6מ"ר

סוויטה עם נוף לים (ללא מרפסת)
 50מ"ר

סוויטת  - Royalחדר שינה אחד
 106מ"ר ,מרפסת  10מ"ר

סוויטת  - Owner'sחדר שינה אחד
 49מ"ר ,מרפסת  10מ"ר

סוויטת  2 - Grandחדרי שינה
∆ חדר עם ספה נפתחת למיטה
* חדר עם מיטה שלישית
מתקפלת עליונה
 /מציין את מיקום הדלתות

 47מ"ר ,מרפסת  5מ"ר

סוויטת  - Grandחדר שינה אחד
 33מ"ר ,מרפסת  10מ"ר

בכל מקרה ,עליכם ליידע אותנו לגבי כל התשלומים שקיבלתם מחברת התעופה ו/או מספקים אחרים כלשהם בנוגע
לתביעתכם .כמו כן ,עליכם למסור לנו פרטים לגבי כיסוי ביטוחי כלשהו שבידכם .במקרים נאותים ,אנו רשאים לבקש מכם
להפחית את תביעתכם בסכום שהתקבל מחברות ביטוח כלשהן.
 2.2מה אסור לנו לקחת אתנו?
אין לארוז או להעלות לאנייה כל פריט המתואר כמסוכן או בלתי חוקי (לדוגמה ,רובים ,סכינים ,חומרים או כלים טקסיים,
חומרי נפץ ,סמים ,בעלי חיים ,פריטים מתלקחים ,וכו’) .בנוסף ,אנו עשויים לאסור להעלות לסיפון פריטים אחרים וכן לסרב
להתיר להעלות לאנייה כל פריט אשר לדעתנו אינו מתאים .אם תהיה לנו או לרב החובל של האנייה סיבה להאמין כי חדר
כלשהו עלול להכיל פריט או חומר כלשהם אשר אסור היה להעלותם לאנייה ,תהיה לרב החובל או לקצין מורשה הזכות
להיכנס ולערוך חיפוש בחדר הנדון ולהחרים כל פריט או חומר אסור.
הערה חשובה :אנא ודאו שכל פריט חד ,כולל בין השאר מספריים ,סכיני גילוח ,גוזזי ציפורניים ,פינצטות ומסרגות ,ייארזו
במזוודות שאתם מפקידים ולא בתיקי היד שאתם נושאים אתכם ,וזאת עקב נהלי בטיחות בשדות התעופה.
 2.3מה עלינו לעשות במקרה שהרכוש שלנו אבד ,עוכב או ניזוק במשך ההפלגה?
סעיף זה חל על כל אובדן ,עיכוב או נזק לרכוש שנגרם במהלך ההפלגה שלכם או בשעת העלייה לאנייה או הירידה ממנה,
או בעת השימוש בשירותים כלשהם המסופקים או מאורגנים על ידינו ,למעט תביעות הנוגעות לפרטים יקרי-ערך או חשובים
כלשהם (ראו סעיף .)2.1
האורחים שלנו אחראים להוציא את כל רכושם מהחדרים בעת הירידה מהאנייה .אנו נסייע לכם למצוא פריטים שהושארו על
האנייה ,אולם לא נוכל לשאת באחריות לפריטים אלה ,ונפנה אתכם אל סוכן ביטוח הנסיעות שלכם כדי להגיש תביעה בגינם.
שימו לב ,אנו עלולים להשמיד פריטים שיושארו על האנייה .עליכם לדווח לנו לגבי הבעיה מוקדם ככל האפשר .במידה
ויתגלה אובדן ,עיכוב או נזק בעת שהותכם על האנייה ,עליכם לדווח על כך מייד לדלפק הקבלה .גבולות הזמן להודעה על
כל אובדן ,עיכוב או נזק ,והסכום המרבי אשר ישולם על ידינו או על ידי הספק המעורב ,הנם כדלקמן:
יש להודיע לנו ולספק השירות המעורב (במקרה שאין זה אנחנו) על כל נזק או עיכוב הנראה לעין לפני ,או ,לכל המאוחר,
בעת עזיבת האנייה; או ,בגין שירותים אחרים ,בזמן או בתום השימוש בשירותים אלה .על כל אובדן ,נזק או עיכוב
שאינו נראה לעין יש להודיע לנו ולספק השירות המעורב (במקרה שאין זה אנחנו) בתוך  15יום מעת עזיבת האנייה או
בתום השימוש בשירות הנדון .אם תוכלו להוכיח כי הנזק ,העיכוב או האובדן נגרמו באשמתנו או באשמת ספק השירות
שהסכמנו להסדיר כחלק מהשייט שלכם ולא באשמתכם ,נשפה אתכם בגין האובדן או הנזק אשר תוכלו להוכיח כי
סבלתם כתוצאה מכך ,בכפוף ובהתאם לועידת אתונה .אולם ,הסכום המרבי שיהיה עלינו לשלם לכם בגין כל נזק ,עיכוב
או אובדן בנסיבות אלה יהיה הסכום המרבי המשולם ביחס למטען החדר בהתאם לועידת אתונה.
כך גם כאשר רכוש כלשהו יינזק ,יעוכב או יאבד כאשר הוא אינו על האנייה ואינו מועמס או מורד מהאנייה ,אלא בעת שימוש
בשירותים אחרים (מלבד טיסות) אותם הסכמנו לספק על-פי חוזה.
בכל מקרה ,יהיה עליכם ליידע אותנו לגבי כל התשלומים שהתקבלו מכל חברת תעופה או ספק אחר בנוגע לתביעתכם.
בנוסף ,עליכם לתת לנו את פרטי הכיסוי הביטוחי הרלוונטי הנמצא ברשותכם .במקרים מתאימים נהיה רשאים לבקש מכם
להפחית מן התביעה שלכם את הסכום שהתקבל מכל חברת ביטוח שהיא.
 2.4מהי כמות הכבודה המותרת?
משקל הכבודה המותרת לאורחים העולים לאניות שלנו היא  90ק״ג לאורח .עם זאת ,חברות התעופה מגבילות את כמות
הכבודה המותרת ,ועליכם לציית להגבלות אלה; בדרך כלל חברות התעופה מטילות הגבלות מחמירות יותר .תמיד קיימות
הגבלות לגבי כמות ,גודל ומשקל המטען שאתם רשאים לשאת אתכם בטיסה כלשהי ,במיוחד במקרים בהם אנו משתמשים
בשירותים מחוץ ללוח הזמנים הקבוע .מומלץ מאד לברר ישירות אצל חברת התעופה שלכם מה משקל הכבודה המותר,
מכיוון שההגבלות משתנות מחברה לחברה ועשויים לחול קנסות על משקל יתר .במקרים מסוימים ,המשקל המותר אינו
עולה על  15ק״ג .כל הגבלות הכבודה נתונות לשינויים בחברת התעופה הרלוונטית ,וייתכן שתיאלצו לשלם סכומים נוספים
לחברת התעופה בגין משקל יתר.
 2.5מהן דרישות הדרכון ואשרות הכניסה (ויזה) לגבי השייט שלנו?
כל האורחים על סיפון האניות של חברת רויאל קאריביין נדרשים לשאת דרכון בתוקף ואשרות כניסה לכל היעדים הכלולים
במסלול ההפלגה שלהם ,ישים ליעדים בהם הם זקוקים לאשרת כניסה .אורחים אשר לא יצטיידו בתיעוד הנכון והנדרש
כאמור ,לא יורשו לעלות לאנייה .לצערנו איננו יכולים לשאת באחריות כלשהי במקרים בהם לא הותר לכם לעלות לטיסה
או כניסתכם למדינה כלשהי או לכל מקרה אחר שבו תיתקלו בקשיים ,או תישאו בעלויות נוספות כתוצאה מהיעדר דרכון
מעודכן ונכון/או אשרת /אשרות כניסה כנדרש.
על מנת להבטיח נסיעה בראש שקט ,אנו ממליצים כי תאריך פקיעת הדרכון שלכם לא יחול בתוך  6חודשים מיום סיום
הנסיעה שלכם .בנוסף ,אנו ממליצים שתבדקו את הדרישות המעודכנות ביותר לדרכון ואשרות כניסה עם השגרירויות של
המדינות בהם אתם תבקרו במהלך ההפלגה שלכם מייד בעת ביצוע ההזמנה או התייעצו עם סוכן הנסיעות שלכם במרווח
זמן מוקדם לפני יציאתכם לחופשה.
למפליגים מנמלים בארצות הברית :אנא שימו לב ,אם אתם מתכננים לנסוע לארה”ב ,למעט אם אתם בעלי
אזרחות אמריקאית ,עליכם להצטייד תמיד באשרת כניסה לארה”ב(אשרה רבת כניסות ,כולל למפליגים לאלסקה
מנמלים בקנדה) למעט אם אתם זכאים להשתתף במסגרת התוכנית לוויתור על ויזה – .Visa Waiver program
לקבלת פרטים מלאים של התוכנית לוויתור על ויזה ,והדרישות לזכאות בתכנית זו והגשת מועמדות אנא בקרו באתר
. /https://esta.cbp.dhs.gov/esta
אנא שימו לב ,מאחר ונדרש זמן רב של לפחות מספר שבועות לעיבוד הבקשות לחידוש או הנפקת דרכון ואשרות כניסה ,אנו
ממליצים לכם לבדוק את התיעוד הנדרש לנסיעתכם מוקדם והגישו בקשות בהתאם.
על כל אורח חלה אחריות בלעדית לוודא שיש בידיו את כל התיעוד הנדרש לנסיעתו ותיעוד זה חייב להיות זמין לבדיקה
בכל עת במהלך הנסיעה כנדרש על ידי הרשויות הרלוונטיות או סגל התחבורה .המסמכים האלה אמורים להיות מעודכנים,
נכונים ותקפים כגון ,דרכונים ,ויזות ,אישור חיסונים ומסמכי קרבת משפחה משפטיים נדרשים עבור עלייה לאנייה וכניסה
לכל מדינה הכלולה במסלול ההפלגה שלכם .אורחים אשר אין ברשותם את המסמכים הנדרשים ,חשופים לסיכון בסירוב
עלייה לטיסה או לאנייה שלהם או להיכנס למדינה כלשהי והם עשויים להיות כפופים לקנסות .אין החזר כספי לאורחים אשר
לא דאגו להביא עימם את המסמכים המתאימים .עליכם לוודא שהשם שלכם ואיותו (כולל ראשי התיבות) המופיע בכרטיס
ההפלגה שלכם תואם בדיוק לשם המופיע בדרכונכם .אם יש הבדל כלשהו ,אתם עשויים להיות מסורבי עלייה לטיסה/
הפלגה שלכם .לצערנו איננו יכולים לשאת באחריות כלשהי במקרים בהם לא הותר לכם לעלות לטיסה או כניסתכם למדינה
כלשהי או לכל מקרה אחר שבו תיתקלו בקשיים ,או תישאו בעלויות נוספות כתוצאה מהיעדר דרכון מעודכן ונכון/או אשרת/
אשרות כניסה כנדרש.
רשויות נמלים מסוימים עשויים מעת לעת לבקש מכל אורח להציג בפניהם תעודה מזהה עם תמונה במועד הירידה מהאנייה
באחד מנמלי הביקור של ההפלגה שלכם .אנו ממליצים לכם לשאת איתכם את צילומי הדרכון שלכם בנוסף לדרכון בכל
מהלך החופשה שלכם .בכל ירידה מהאנייה הציגו צילום של דרכונכם על מנת למזער את אי הנוחות שעשויה להיגרם לכם
וכדי לסייע במקרה חלילה שבו דרכונכם אבד או נגנב.
חשוב :דרישות אלה מהוות קו מנחה בלבד ,והן עשויות להשתנות בכל עת .למידע מעודכן אנא פנו אלינו או אל סוכן הנסיעות
שלכם.
 2.6האם יש דרישות בריאות רשמיות כלשהן?
אנא התקשרו לרופא הכללי שלכם לשם ״עוץ ולקבלת דרישות הבריאות המעודכנות ביותר לכל היעדים המתוארים בחוברת
זו Royal Caribbean International .מקדמת בברכה נשים בהריון ,אולם לא נוכל לקבל נשים שהשבוע ה 24 -להריונן
מתחיל עם היציאה להפלגה ,או בכל שלב אחר של חופשת הקרוז .לפרטים מלאים ,בדקו באתר האינטרנט שלנו .על מנת
להבטיח שייט בריא ,אנו עשויים לבקש שהאורחים ימלאו שאלון/הצהרת בריאות בנמל לפני העלייה לאנייה בו הם מאשרים
אם הם סובלים או יש להם תסמינים של מחלות דרכי העיכול או כל מחלה חיידקית או ויראלית שעשויה להיות מדבקת
ועוברת בקלות מאדם לאדם .יש לנו מרכז רפואי על כל האניות שלנו הכולל רופא וצוות רפואי בכל ההפלגות ,כדי לסייע
לכם במידה ולא תחושו בטוב בתקופת ההפלגה שלכם .אנו מאד ממליצים שתבקרו את רופא האנייה ,אם חלילה לא תרגישו
טוב במהלך ההפלגה שלכם ,במיוחד במקרה של מחלה בדרכי העיכול ,כגון שלשולים או הקאות .בנסיבות מעין אלה ,אנא
צרו קשר מיידי עם רופא האנייה ומלאו אחר כל העצות וההנחיות שתקבלו מאנשי הצוות רפואי .במידת הצורך ,אם הצוות
הרפואי יעריך שמחלתכם מדבקת ,אתם כנראה תתבקשו להיות בבידוד בחדרכם על מנת למנוע הפצת המחלה לאורחים
אחרים ולצוות .אי  -ציות להוראות הרופא או הצוות הרפואי ,מהווה ניגוד מוחלט ל”מדיניות התנהגות האורחים” שלנו ,ועשוי
להוביל למצב שאורחים המפרים מדיניות זו יורדו מהאנייה בנמל הבא בהתאם למדיניות זו .לקבלת פרטים מלאים של
“מדיניות התנהגות אורחים” שמהווה נספח משולב בתנאים אלו ,בקרו ב.www.royalcaribbean.com -
 2.7מה אם אנחנו לא יכולים לנסוע?
עבור לקוחות שהינם תושבי האיחוד האירופי אשר ביצעו ואישרו את ההזמנה שלהם אחרי  1יולי  ,2018במקרה ואתם רוצים
להעביר את ההזמנה שלכם ללקוחות אחרים ,עליכם להודיע לנו בכתב לפחות  7ימים לפני מועד היציאה להפלגה .בכל
מקרה שבו יש כל עלות נוספת עקב שינויים מעין אלה ,כגון דמי ביטול ושינוי עבור ביטול/הזמנה טיסות ,דמי ביטול ושינוי
עבור שירותים אחרים או כל עלות נוספת הנובעת מהעברת הזמנה לאחרים ,אתם והלקוחות האחרים אחראים במשותף
לשלם את כל החיובים או עלויות שיחולו עקב שינוי זה.
 2.8בידוק
אם עשיתם את תהליך הבידוק באופן מקוון ,הביאו אתכם את טופס ה SetSail Pass-החתום ותעודות מזהות למסוף הקרוז.
התקדמו לאזור  ,SetSailשם אחד הסוכנים שלנו יאמת את התעודות המזהות שלכם וינפיק עבורכם כרטיס ® SeaPassכדי
שתוכלו לעלות לאנייה .אם לא עשיתם את תהליך הבידוק באופן מקוון ,הביאו אתכם את טפסי המידע על האורח ,חשבון
החיוב ,וטופס כרטיס הקרוז ,שאותם מילאתם מראש ,כמו גם תעודות מזהות ,למסוף הקרוז ,שם אחד מהסוכנים שלנו יקבל
את הטפסים ,יאמת את התעודות המזהות ,ישלים עבורכם את תהליך הבידוק ,ויכוון אתכם אל האנייה.
כדי לעשות בידוק באופן מקוון ,גלשו לאתר האינטרנט  ,www.royalcaribbean.comלחצו על הקישורית “”Already Booked
ואז על “.”Online Check-In
 .2.9תכננו את החופשה שלכם מראש – Pre-Cruise Planner
לאחר ביצוע ואישור ההזמנה להפלגה בה בחרתם ,אתם יכולים להתרווח בביתכם ולהתחיל לתכנן מראש את מהלך
החופשה שלכם באמצעות הטבלט או המחשב שלכם ,להזמין סיורי חוף ,להזמין ארוחות במסעדות נושא ייחודיות ,טיפולי
ספא מפנקים ועוד ...על מנת ליהנות ממבצעי מחירים מוזלים עבור מגוון נרחב של שירותים נוספים .פשוט בקרו באתר
 ,WWW.ROYALCARIBBEAN.COM/CRUISEPLANNERותכננו את החופשה שלכם.

 .3על האנייה
 3.1מה לגבי ארוחות?
יש מספר משמרות/מועדים לארוחות ערב בחדר האוכל הראשי .אם יש לכם העדפה למועד מסוים ,עליכם ליידע אותנו/
הסוכן שלכם במועד ביצוע ההזמנה .אנא שימו לב :הבקשות למועד או שולחן מסוימים הן על בסיס מקום פנוי ולכן לא ניתן
להבטיח בקשות אלה .בקשות בנושא ארוחות כפופות לזמינות ,אולם אנו נעשה את המיטב על-מנת להכיל בקשות עבור
אורחים עם בעיות רפואיות ספציפיות .להלן לוח הזמנים הרגיל עבור ארוחות ערב בחדר האוכל הראשי למרות שלוח זמנים
זה עשוי להשתנות בהתאם למסלול ההפלגה שלכם:
ארוחת בוקר  -ללא משמרות
ארוחת צהריים  -ללא משמרות
ארוחת ערב  -משמרת ראשונה בשעה 18:00/18:15
ארוחת ערב – משמרת שנייה בשעה 20:00/20:30
אם אתם רוצים להיות גמישים יותר ומעדיפים לבוש נוח ולא רשמי ,ארוחות בוקר ,צהריים וערב מוגשות גם במקומות חלופיים.
ייתכן וחדר האוכל הראשי לא יהיה זמין כל יום בשעות של ארוחת בוקר וצהריים .אנא עיינו בתכנייה היומית שמעודכנת עם
לוח הזמנים והמיקומים של המסעדות הזמינות על האנייה .תפריט שירות חדרים זמין  24שעות ביממה ,כאשר ארוחת בוקר
קונטיננטלית הינה ללא תוספת תשלום ועל כל הזמנה אחרת משירות החדרים ייגבו דמי שירות בסך  7.95$להזמנה .בנוסף,
תשר בגובה  18%יתווסף אוטומטית לחשבונכם .אורחי הסוויטות המעוניינים לסעוד בסוויטה שלהם יכולים לבקש שירות
ותפריט מלא עבור כל ארוחה .שירות זה יינתן בחינם עבור סוויטות מדרגת גרנד סוויטה ומעלה .ליתר הסוויטות ייגבו דמי שירות
בסך  7.95$להזמנה .בכל מסעדות הנושא הייחודיות חלים חיובי דמי שירות .הזמנת מקומות למסעדות הנושא ניתן לבצע
באופן מקוון באתר שלנו www.royalcaribbean.com :או על סיפון האנייה.
תכנית ( My Time Diningמשמרת ארוחת ערב גמישה) המוצעת בכל אניות הצי שלנו מעניקה לאורחים גמישות בארוחות הערב
שלהם .עכשיו תוכלו להחליט מתי אתם רוצים לאכול ,בין השעות  18:00ל  21:30-בכל ערב ,דומה למסעדה רגילה,לכן מומלץ לבצע
הזמנות בעת עלייתכם לאנייה או עדיף להזמין באופן מקוון באתר שלנו לפני מועד ההפלגה.
תכנית  My Time Diningכפופה לזמינות ואישורה מותנה בתשלום מראש של דמי שירות/תשרים.
בנוסף ,בהפלגות נבחרות ניתן לבחור באפשרות  My Family Time Diningשמיועדת בדרך כלל למשפחות עם ילדים,
אפשרות זו זמינה במשמרת ארוחת הערב הראשונה בלבד (זמני הארוחה משתנים בהתאם לאנייה ולהפלגה) .אפשרות
זו מציעה לילדים שירות מזורז במושב הראשון ,ולאחר מכן הם מועברים למתחם הילדים  .Adventure Oceanהתכנית
זמינה רק לילדים שגילם  3עד  11שנים ביום עלייתם לאנייה .דמי שירות/תשרים אינם חובה לתשלום מראש בעת בחירת
.My Family Time Dining
אם ברצונכם להזמין אחת מהאפשרויות לעיל ,אנא פנו לסוכן הנסיעות שלכם או ,אם הזמנתם ישירות דרכנו ,אנא התקשרו
לצוות מחלקת ההזמנות שלנו שישמח לשרת אתכם בכל עת ,למספר טלפון.+1 305 341 0204 :
 3.2מה לגבי שירותים/בקשות מיוחדות?
אנחנו מוכנים ושואפים לסייע לאורחים עם מוגבלויות שונות כולל הגבלה בניידות ,ע”י השקעת מאמצים סבירים והגיוניים
שיענו על הדרישות והצרכים של נוסעים אלו אשר יידעו אותנו מראש ובכתב על צרכיהם/דרישותיהם לסיוע .לבעלי מוגבלויות
ומגבלות ניידות אנו דואגים לאפשר להם נסיעה נוחה ונעימה הן כשהם עוברים דרך נמלי תעופה ,נמלי ים ועל סיפון האניות
שלנו ע”י יצירת קשר עם חברות תעופה ,סוכני נמל ,מלונות ,חברות הסעה וכמובן האניות שלנו שיעשו כל הסידורים
הסבירים והחיוניים שיסייעו לנוסעים שאכן מוגבלים מבחינה בריאותית .חברת ® Royal Caribbean Internationalיכולה
לספק על האניות שלה את הדיאטות המיוחדות הבאות  :צמחוני ,דיאבטי לחולי סוכרת ,דל כולסטרול ,דל שומן ,דל נתרן.
דיאטות מיוחדות אחרות עשויות להיות זמינות על פי בקשה מראש ,כגון ארוחות כשרות ונטול לקטוז.
שימו לב :המנות הכשרות שלנו דומות למנות המוגשות ע”י חברות התעופה והן ארוזות מראש.
אנא שימו לב :הארוחות הכשרות וכן דיאטות אחרות עשויות להיות במגוון מוגבל של אפשרויות בחירה ולא בסטנדרט דומה
למגוון המוצע בתפריט הכללי ,יש להזמינם מראש לפני ההפלגה .שימו לב :כל הארוחות המותאמות לדיאטות המיוחדות
כולל אלרגיות למזונות שונים יוגשו אך ורק בחדר האוכל הראשי ולא בשום מסעדה אחרת .אנא שלחו אלינו בכתב את
בקשתכם לדיאטה מסוימת וספקו לנו פרטים רבים ככל האפשר לגבי דרישות המזון הספציפיות שלכם .אנו נעשה כל
מאמץ כדי להענות לבקשות סבירות ,אם כי אנחנו לא יכולים להבטיח שנוכל לעמוד בכל דרישותיכם .לקבלת מידע נוסף
אנא פנו לסוכן הנסיעות שלכם .את הבקשה/מידע יש להעביר בדואר אלקטרוני לכתובת  special_needs@rccl.comלא
יאוחר מ  90 -ימים לפני מועד ההפלגה.
שימו לב :שבעוד אנו מסוגלים לקבל בקשות עבור דרישות תזונתיות ספציפיות ,ולציין הערות על אי-סבילות למזונות
מסוימים ,זה מתייחס אך ורק לחדר האוכל הראשי בכל אנייה .אנחנו לא יכולים להבטיח או לקבל אחריות שמזון המוגש
במסעדות/מתחמי אכילה אחרים על האנייה יעמוד בדרישות הספציפיות של הדיאטה או האלרגיות שלכם.
חברת ® Royal Caribbean Internationalאינה מספקת מזון תינוקות ,אבל אתם יכולים לרכוש מראש מזון תינוקות באופן
מקוון באמצעות האתר שלנו בלחיצה על הקישורית “ ”Already Bookedולאחר מכן על “ ”Royal Giftsשיועבר לחדרכם
על הסיפון.
אנא ידעו אותנו בעת ביצוע ההזמנה אם יש לכם דרישות/צרכים מיוחדים כגון נשיאה של ציוד רפואי מיוחד ,חיות מסייעות,
כסא גלגלים ,סיוע בנמל תעופה/נמל ים/על הסיפון או קשור לאירוח על האנייה או מלון .באישור/חשבונית ההזמנה
הראשון אנו נספק לכם גם טופס ““ - ”Guest Spcial Needsצרכים מיוחדים לאורח” (טופס זה זמין גם באתר שלנו) ואתם
מתבקשים למלא טופס זה ולהעביר אלינו לא יאוחר מ –  90ימים לפני מועד הנסיעה מאחר וזה נותן לכם ההזדמנות לשקול
ולידע אותנו בכתב ובפרוטרוט על כל הדרישות/צרכים מיוחדים להם אתם זקוקים.
אם לא נוכל להיענות או לספק אחד מהשירותים המבוקשים על ידכם ,אנו ניידע אתכם בהקדם האפשרי.
 3.3סיוע בשעת חירום
אם אתם נתקלים בקשיים במהלך החופשה שלכם וזקוקים לסיוע עם שירותי בריאות ,רשויות מקומיות או סיוע קונסולרי,
אנא התקשרו אלינו  +1 305 341 0204לקבלת מידע מלא .הסוכנים במרכז מידע זה דוברים אנגלית וספרדית בלבד.
אתם תחויבו בעלויות שיחת הטלפון המקומיות של חיוג לארה”ב  .חברת רויאל קאריביין אינטרנשיונל עשויה לחייב אתכם
בעלות סבירה עבור שירותים מעין אלה .במהלך שהותכם על סיפון האנייה אנא פנו לדלפק שירותי לקוחות או למרכז רפואי
הנמצאים בכל אנייה.
 3.4האם ניתן להבטיח בקשה מיוחדת?
לצערנו ,לא .אם יש לכם בקשה מיוחדת ,אנא ספקו פרטים בכתב לסוכן הנסיעות שלכם בעת ביצוע ההזמנה .למרות שאנו
וספקינו נשתדל להיענות לדרישות מיוחדות סבירות ,לצערנו איננו יכולים להבטיח כי אנו או הספק נהיה מסוגלים לעשות כן.
אי-מילוי בקשה מיוחדת כלשהי מכל סיבה שהיא לא יהווה הפרת חוזה .במידה וניתן להיענות לבקשה מיוחדת רק בעלות
נוספת ,עלות זו תיכלל בחשבונית לפני ההפלגה או שתשולם במקום .לא נוכל לקבל הזמנה כלשהי המותנית במילוי בקשה
מיוחדת ,אלא אם כן הסכמנו לדבר באופן מפורש בכתב בעת ההזמנה .הזמנות כאלו יטופלו כהזמנות ״רגילות״ בכפוף
להערות לעיל לגבי בקשות מיוחדות.
 3.5צריכת אלכוהול באנייה
הגיל המינימלי לצריכת משקאות אלכוהוליים על כל האניות של  Royal Caribbean Internationalתלוי במיקום של
האנייה בתחילת מסלול ההפלגה שלכם .לאניות שנמלי המוצא שלהן נמצאים באירופה ,אסיה ,אוסטרליה ,ניו זילנד
ודרום אמריקה ,הגיל המינימלי לצריכת אלכוהול הינו שמונה עשרה ( .)18באיי הנופש הפרטיים של החברה כגון Labadee
ו Perfect Day at CocoCay-ונמלי מוצא בארה”ב וקנדה כולל המים הטריטוריאליים של אזורים אלה ,הגיל המינימלי
לצריכת אלכוהול הינו עשרים ואחת ( .)21אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את מגבלות גיל המינימום ללא הודעה
מוקדמת במקומות בהם החוק מכתיב זאת או במקומות בהם אנו סבורים שהשינוי רצוי או חיוני.
אם אורח חוגג יום הולדת שישנה את מעמדו לגבי מדיניות האלכוהול שלנו ,הוא רשאי לפנות לדלפק הקבלה באנייה ולהציג
את דרכונו המעיד על גילו ,ואז יעודכנו רישומיו והוא יורשה לקנות ולצרוך משקאות אלכוהוליים ,בתנאי ששאר דרישות
המדיניות מיושמות .חברת  Royal Caribbean Internatioanlשומרת לעצמה את הזכות ,להגביל או לסרב להעלאת
משקאות אלכוהוליים לאנייה .שימו לב :ייתכן והחנויות על האנייה יהיו סגורות עקב תקנות ונהלים של נמל המוצא או כשאנו
נמצאים במים הטריטוריאליים של כמה מהמדינות הכלולות במסלול שלכם או לחלופין יחולו מגבלות על חלק מהפריטים
הזמינים לרכישה וניאלץ לאכוף את התקנות המקומיות או שנוסיף מע”מ לרכישות שלכם בהתאם למדיניות המע”מ באותה
מדינה .האורחים רשאים להעלות על הסיפון  2בקבוקים ( 750מ”ל) של יין או שמפניה לצריכה אישית בתוך חדרם רק
ביום הראשון לעלייתם לאנייה .אם ברצונכם לצרוך אותם באיזה מהשטחים הציבוריים באנייה ,באחת מהמסעדות ,או
אחד הברים או חדרי האוכל באנייה יחולו עליכם “דמי חליצה” בסך  .15$משקאות אלכוהוליים ,שתרכשו בנמלי העגינה
או בחנויות על האנייה ,יאוחסנו על-ידי צוות האנייה ,ויוחזרו לחדרכם ביום האחרון של ההפלגה .צוות האבטחה של האנייה
עשוי לבדוק מיכלים (בקבוקי מים ,בקבוקי סודה ,מי פה ,מזוודות וכדומה) ,ולהשמיד/להחרים מיכלים המכילים אלכוהול.
חברת  Royal Caribbean Internationalעשויה לאכוף את מדיניות התנהגות אורחים במלואה כולל הורדת נוסע מהאנייה,
אם האורח הפר את מדיניות צריכת אלכוהול .משקאות אלכוהוליים לא יוחזרו לאורחים שגילם מתחת לגיל המותר לצריכת
אלכוהול .אורחים אשר מפרים כל פרט ממדיניות צריכת אלכוהול( ,צריכת יתר ,אספקת אלכוהול לאנשים מתחת לגיל
האמור לעיל ,הפגנת התנהגות לא אחראית ,או מנסים להסתיר פריטים אלכוהוליים בנקודות ביקורת ביטחוניות ו/או מטען
או בכל זמן אחר) ,עשויים להיות מסורבי עליה לאנייה או להיות מורדים מהאנייה באמצע ההפלגה כשכל ההוצאות חזרה
יהיו על חשבונם האישי ,וכל זאת בהתאם למדיניות התנהגות אורחים .חברת  Royal Caribbean Internationalשומרת
לעצמה את הזכות לשלול או להגביל זכויות צריכת אלכוהול של כל אורח ,ללא קשר לגילו .סעיפי מדיניות נוספים המיועדים
לקבוצות שניתן לאתר אותם בנספחים הנמצאים ב”מדריך לסוכן” יאכפו ע”י החברה ללא יוצא מן הכלל .מדיניות הגיל
הישימה תחול בעת שהאנייה עוגנת בנמל ועד שהאנייה יוצאת מהנמל ומגיעה לתחום המים הבינלאומי.
 3.6מהם דמי השירות/התשרים החלים באנייה?
הצוות על סיפונן של כל האניות של חברת  Royal Caribbeanממתין לאורחים על מנת להעניק להם את השירות האישי
והידידותי הידוע בעולם כ .Gold Anchor Service -רויאל קאריביין יוסיפו לחשבון החיוב האישי של כל אורח על האנייה ,ה -
 SeaPassתשר יומי בסך של  $14.50בחדרים רגילים ( $17.50עבור אורחי הסוויטות) .התשר הזה יוענק לצוות השירות בחדר
האוכל (מלצר ,עוזר מלצר ,והמלצר ראשי) ,לצוות הדיילים המטפלים באופן אישי בחדרי האורחים וצוותים נוספים של מחלקת
משק הבית שעושים את מלאכתם הנאמנה על מנת להעניק לכם חוויית הפלגה שאין כמוה .לחלופין ,האורחים יכולים לשלם
מראש את דמי התשר לפני מועד ההפלגה ע”י יצירת קשר עם חברת  Royal Caribbeanאו עם סוכן הנסיעות שלכם.
®

מידע כללי ותנאים להזמנת מקומות
ההוראות והתנאים לביצוע הזמנה המפורטים להלן מהווים את הבסיס להסכם שברשותכם .כל ההזמנות כפופות לתנאי ההזמנה
המפורטים להלן .כאשר אתם עושים הזמנה ישירות מולנו ,הצדדים בהסכם זה הם אתם ו,Royal Caribbean Cruises Ltd-
שיקבלו על עצמם אחריות משפטית לביצוע הולם של הסכם זה .בתנאים והוראות ההזמנה שלהלן“ ,אתם”“ ,שלכם”“ ,עליכם”
ו”-על ידכם” ,משמעם כל האנשים המצוינים בהזמנה ו”-אנו“ ,שלנו”“ ,עלינו”“ ,על ידינו” ו,”Royal Caribbean International”-
משמעם .Royal Caribbean Cruises Ltd
לתשומת לבכם :אם הנכם מזמינים חופשה של  ,Royal Caribbean Internationalדרך סוכנות נסיעות ,תנאי הזמנת המקומות
של מארגן הנסיעות עצמו יחולו על החוזה שלכם .אנא הקפידו לקבל עותק של תנאים אלה ממארגן הנסיעות שלכם לפני או בעת
ביצוע ההזמנה .לתשומת לבכם :אין לנו חבות חוזית כלשהי כלפיכם בנסיבות האמורות לעיל .עם זאת ,במקרה שנמצא שיש
לנו חבות כלפיכם על בסיס כלשהו ,חבותנו ו/או התחייבויותינו כלפיכם או כלפי מארגן הנסיעות שלכם לא יהיו גדולים או שונים
מהחבות וההתחייבויות שיש לנו במסגרת תנאים אלה להזמנת מקומות כלפי צרכנים שיש להם חוזה אתנו .בכל מקרה כאמור,
נהיה זכאים לחלוטין להסתמך על הגנות ,מניעות והגבלות כלשהן הנכללות בתנאים להזמנת מקומות כפי שהם מופיעים להלן.
אף על פי כן ,חוזה או הסכם כלשהו שנערך ביניכם לבין סוכן הנסיעות שלכם יוערך ויובא בחשבון בשילוב עם התנאים להזמנת
מקומות אלו וכן עם תנאי תובלה כלשהם שסופקו ע”י .Royal Caribbean International
 .1הזמנת החופשה שלכם
 1.1כיצד יש לבצע הזמנה?
כדי להזמין את החופשה הנבחרת שלכם ,פנו לסוכן נסיעות או הזמינו ישירות באופן מקוון באתר  www.royalcaribbean.comובחרו את
המדינה שלכם לביצוע הזמנות וקבלת המבצעים הטובים ביותר מסנורמה ,נציגי המכירות של רויאל קאריביין בישראל .אם ההזמנה מתבצעת
באמצעות אחד מסוכני הנסיעות המורשים שלנו ,על האדם ששמו מופיע ראשון בהזמנה (שמלאו לו לפחות  ,21ראו סעיף  )4.4למלא את טופס
ההזמנה שלנו ולחתום עליו ,לשם תיוק אצל סוכן הנסיעות שלכם .בעת ביצוע ההזמנה חובה עליכם למסור את שמכם המלא כפי שמופיע
בדרכון ואת תאריך הלידה שלכם .עבור כל הזמנת מקומות יש לשלם מקדמה (או תשלום מלא אם ההזמנה מתבצעת בתוך  70ימים מתאריך
הפלגה רגילה או  95ימים לגבי הפלגת חג) לאדם לפי הטבלה שלהלן:
$105.00
 1-5לילות
$255.00
 6-9לילות
$455.00
 10לילות או יותר
כמו כן ,באפשרותכם לבצע הזמנה לשייט בשעה שאתם על סיפון האנייה איתנו .לקבלת סיוע בנושא ,פנו אל אנשי הצוות באנייה
המייעצים בנושא הפלגות עתידיות .לתשומת לבכם ,כל הזמנה המתבצעת על הסיפון כפופה לתנאים ולהוראות ההזמנה שלהלן.
 1.2כיצד תאושר החופשה שלנו?
אם השייט שבחרתם זמין ,אנו נאשר לכם את ההזמנה במקרה ואתם ביצעתם את ההזמנה ישירות דרכנו .אם ביצעתם את
ההזמנה דרך סוכן הנסיעות שלכם אנו נאשר אותה לסוכן הנסיעות שלכם .לאחר מכן נשלח אליכם או לסוכן הנסיעות שלכם
חשבונית אישור .לא יתקיים כל הסכם מחייב בינינו עד שנשלח את חשבונית האישור אליכם או לסוכן הנסיעות שלכם .חשבונית
זו תציג את היתרה המגיעה בגין החופשה שלכם שעדיין עומדת לתשלום.
עם קבלת חשבונית האישור ,הכרטיסים וכל מסמך אחר מאיתנו או מסוכן הנסיעות שלכם ,אנא בדקו את כל הפרטים בקפידה.
אם פרטים כלשהם נראים לכם לא נכונים ,עליכם לדווח על כך מיידית אלינו או לסוכן הנסיעות ,מכיוון שייתכן שלא ניתן יהיה
לבצע שינויים מאוחר יותר .לצערנו לא נוכל לקבל על עצמנו כל אחריות במידה ולא תדווחו לנו או לסוכן הנסיעות שלכם לגבי
טעות כלשהי בכל אחד מהמסמכים (כולל חשבונית האישור שלנו) ,למעט כרטיסים ,בתוך  14ימים מהתאריך שבו שלחנו אותם
אליכם או אל סוכן הנסיעות שלכם ,ובתוך  5ימים לגבי הכרטיסים.
 1.3איזה מידע עלינו לספק לכם ומדוע?
מעת לעת ייתכן שנידרש להעביר לרשויות הגירה מורשות ,לחברות תעופה ו/או לרשויות אחרות ,פרטים אישיים מסוימים
הנוגעים לאורחינו .עליכם למסור את הפרטים הרלוונטיים בעת ביצוע הזמנת ההפלגה שלכם ,או לא יאוחר מ 70-יום
לפני יציאתכם מישראל  -במועד המאוחר מבין השניים .הפרטים כוללים פרטים אישיים ומידע מדויק על דרכונים ,אנשי-
קשר למקרה חירום ופרטי ביטוח .אנו ממליצים לכם לבקר באתר  www.royalcaribbean.comוללחוץ על הקישורית
“ ”Log Inכדי למסור פרטים אלו באמצעות החשבון המקוון שלכם .יש להצטייד מראש במספר ההזמנה ובתאריך ההפלגה.
לחילופין ,אם כבר קיבלנו את פרטיכם בעת ביצוע ההזמנה ,תוכלו לוודא שהפרטים שבידינו מלאים ומדויקים .אם אין לכם גישה
לאינטרנט ,אנא פנו לסוכן הנסיעות שלכם או למומחה קרוזים אשר יוכלו לייעץ לכם כיצד ניתן לספק או לאשר את המידע .ייתכן
שהנהלים שלנו ישתנו ,ואנו ניידע אתכם לגבי כל שינוי בעת ביצוע ההזמנה ,או בהקדם האפשרי .במידה ולא תספקו את הפרטים
הנדרשים באופן מלא ומדויק ,ייתכן שלא תותר עלייתכם לאניית הקרוז ו/או לטיסה היוצאת ו/או החוזרת .במקרה כזה לא נוכל
לקבל על עצמנו אחריות כלשהי ,ולא נוכל לשלם כל פיצוי או החזר .אתם תהיו אחראים לסידורי נסיעת ההמשך/החזרה שלכם.
אם ,כתוצאה מאי מסירת מידע זה על ידכם ,נאלץ לשאת בקנסות ,בתשלומים נוספים ,או בכל עונש כספי אחר ,אתם תהיו
אחראים לפצות אותנו בהתאם .ראו גם הצהרת פרטיות בעמוד .73
כשאתם מספקים לנו את הפרטים הנדרשים במסגרת התנאים והוראות ההזמנה שלהלן ,אתם מסכימים לשיתוף פרטיכם
האישיים עם צד שלישי כגון ספקים ,לצורך אספקת החופשה שלכם.
אם לא תספקו פרטים מלאים ומדויקים במסגרת הזמן שתצוין על ידינו ,שמורה לנו הזכות לסרב לבקשת ההזמנה או להתייחס
לעובדה שלא סיפקתם מידע כזה ,תוך מסגרת הזמן המצוינת ,כביטול החופשה שלכם .נוסף לכך ,במקרה שלא ננצל את זכותנו
לבטל את הזמנתכם בנסיבות אלה ,אתם מסכימים לפצות אותנו בגין כל תשלום נוסף או קנס פיננסי אחר שיושת עלינו כתוצאה
מכך שלא סיפקתם פרטים מלאים ומדויקים במסגרת הזמן שצוינה על ידינו.
 1.4מהו המועד לתשלום היתרה?
עלינו לקבל את יתרת עלות ההזמנה שלכם (לאחר ניכוי המקדמה ששילמתם) לא יאוחר מ 70-ימים לפני תאריך הפלגה של עד
 8לילות ו 80-ימים להפלגות ארוכות יותר ,או  95ימים לפני הפלגה החלה בחגי הנוצרים ,אלא אם כן הזמנתם מקום  70ימים
או פחות לפני תאריך ההפלגה .במקרה כזה יש לשלם את כל עלות ההזמנה שלכם בעת ביצוע ההזמנה .במידה ולא נקבל את
כל הכספים המגיעים לנו במועד הנקוב ,אנו נטפל בהזמנה שלכם כהזמנה מבוטלת .במקרה זה ,יהיה עליכם לשלם את חיובי
הביטול כקבוע להלן (ראו סעיף .)1.10
אם אתם משתמשים בכרטיס אשראי או בכרטיס חיוב כדי לשלם לנו ישירות עבור הקרוז ,אנא שימו לב שייתכן שנבצע את החיוב
באמצעות בנק בארה״ב ,וחברת האשראי שלכם עשויה לבחור לחייב אתכם בעמלה עבור ביצוע פעולה במטבע זר.
אנו ממליצים לכם לבדוק עם חברת האשראי שלכם את התנאים החלים על פעולות במטבע זר ,לפני שאתם משלמים לנו.
 1.5מה קורה לכסף ששולם לסוכן נסיעות?
סוכן הנסיעות (המורשה על ידינו למכור את ההפלגות שלנו) יחזיק עבורנו בכל הכספים שתשלמו בגין השייט שלכם עד שהכספים
יועברו אלינו .אם אינכם מצליחים להשלים את תהליך הבידוק המקוון או אינכם מצליחים להדפיס את ה SetSail Pass-המקודד,
ייתכן שהסיבה היא יתרה שנותרה לתשלום בגין הזמנתכם .אם הזמנתם מקומות באמצעות סוכן נסיעות ,אנא פנו לסוכן הנסיעות
כדי לבקש את העברת הכספים אלינו ,וכך תוכלו להשלים את תהליך הבידוק והצ’ק-אין המקוון .לא תחול עלינו כל חבות עד אשר
נקבל את התשלום במלואו מסוכן הנסיעות שלכם.
 1.6מה כולל המחיר?
כל המחירים הנקובים בחוברת זו הינם לאדם בחדר זוגי בדולר ארה״ב ועל בסיס שני אנשים החולקים אותו חדר שמצוין ליד
המחיר ובקטגוריה המצוינת לידו .מחירי השייט כוללים את השירותים הבאים ,במידה והדבר רלוונטי :תנאי מגורים בפנסיון מלא
(לא כולל מסעדות נושא) ,בידור* באנייה ,חדר כושר ,שיעורי כושר* ,סאונה וחדר אדים ,חיובי ומסי נמל.
*ייתכן שייגבה תשלום בגין פעילויות/מתקני בידור/פנאי מסוימים על האנייה.
אלא אם כן יוסכם אחרת ,המחיר אינו כולל טיסות; העברות אל האנייה או ממנה או כל הסדרי העברות אחרים; סיורי חוף והוצאות
אישיות (לדוגמה ,משקאות באנייה ,עלויות כביסה ,טיפולי בריאות ויופי ,שיחות טלפון ,וכו’); ארוחות בבתי מלון בחוף (אלא אם
כן צוין אחרת); ביטוח חופשה; תשרים או דמי שירות באנייה או בחוף (אלא אם כן שולמו במועד ההזמנה); כל דבר אחר שאינו
מצויין מפורשות ככלול במחיר.
חלים דמי שירות עבור ארוחות בכל מסעדות הנושא המיוחדות של .Royal Caribbean International
בעת ביצוע ההזמנה ,אנו שומרים לעצמנו את הזכות לחייב אתכם בגין תוספת היטל דלק ,זאת בכדי לשקף את עלות הדלק או
מקורות אנרגיה אחרים .כמו כן ,באפשרותנו להעלות את המחיר ,על מנת לשקף שינויים במסים רלוונטיים והיטלים שונים ,או
שינויים בשערי מטבע חוץ .ראו סעיף  1.9לקבלת פרטים נוספים ,הנוגעים להגבלות החלות על השינויים במחירים.
 1.7כיצד נוכל להשיג את המחיר הנמוך ביותר לאדם?
המחירים הנקובים בחוברת זו מבוססים על תכנית קביעת המחירים הגמישה שלנו .עמודי המחירונים מראים את המחיר הנמוך ביותר
(״מחירים החל מ-״) ,כאשר המחיר הנמוך ביותר הוא התעריף הנמוך ביותר הניתן להשגה בתאריך הפלגה מסוים (למעט הפלגות
בחגי הנוצרים  -חג המולד ,ראש השנה האזרחית ,וחג הפסחא) .להשגת החיסכון המרבי הזמין להפלגה הנבחרת ולקטגוריית החדר
שבחרתם ,הקדימו להזמין את מקומותיכם ,שכן המחירים עשויים להשתנות בכל עת .המחירים משתנים לפי אנייה ,מסלול ,תאריכי
הפלגה ,וקטגוריית החדרים .לבירור מחיר השייט ,תאריך ההפלגה ,וקטגוריית החדר שבחרתם ,התקשרו לסוכן הנסיעות שלכם.
 1.8מה משמעות הזמנה בקטגוריה מובטחת (?)GTY – Guarantee
מעת לעת ,אנו עשויים לאפשר לכם לבצע הזמנה שאנו מכנים הזמנה ״מובטחת ( .”)GTYמשמעות הדבר היא שתוכלו להזמין חדר
מסוג קטגוריית מינימום מובטחת (שתפורט על ידינו לפני הזמנת המקומות) באנייה שבחרתם .עם זאת ,המיקום המדויק של החדר
ובאיזה סיפון באנייה ייקבע על ידינו (לפי שיקול דעתנו) ובכל עת עד לביצוע תהליך ההרשמה בנמל והעלייה לאנייה .מהרגע שחדר
ה GTY-שלכם הוקצה לכם ,לא נוכל לקבל כל שינוי שתבקשו .היתרון בהזמנת חדר  GTYהוא שלאחר אישור הזמנת המקומות שלכם,
אנו עשויים (לפי שיקול דעתנו) לשדרג את חדרכם לחדר מקטגוריה גבוהה יותר מאשר זו שהוזמנה במקור ,ללא כל תוספת תשלום
מצדכם .בכל מקרה ,אתם מקבלים ״הבטחה״ לגבי קטגוריית המגורים המינימאלית שאנו מסכימים להציע בעת הזמנת המקומות .אם
יש לכם דרישה מסוימת לגבי החדר שלכם ,או מיקום מועדף של החדר או אתם נוסעים עם משפחה או חברים ורוצים חדרים קרובים
אחד לשני ,אנו ממליצים מאד שלא תזמינו קטגוריה .GTY
לעיתים ,אנו עשויים לצאת במבצעי  .GTYמבצעי  GTYמציעים קטגוריות המוגדרות כדלהלן:
 – YOחדר חיצוני
 – XBחדר עם מרפסת
 – WSסוויטהDeluxe/
 – ZIחדר פנימי

 1.9האם המחיר ישתנה?
אנו עשויים להעלות או להוריד את המחירים של הפלגות שלא נמכרו בכל עת שהיא .מחיר השייט הנבחר שלכם יאושר במועד
ההזמנה .לאחר אישור ההזמנה שלכם ,אולם לא יאוחר מ  30 -ימים לפני מועד ההפלגה שלכם ,נשנה את המחיר רק במקרה של
שינויים במחירי תחבורה כלשהי (כולל דלק) הכלולים במחיר ו/או בכל תשלום ,מס או חיוב הנגבה בגין שירותים כלשהם (לדוגמה,
מסי נמל או חיובים מכל סוג שהוא) .אפילו במקרים שלעיל ,רק אם תוספת העלות תהיה יותר מ 2%-מסך עלות החופשה שלכם
(לא כולל חיובים בגין דמי שינוי) ,נוותר על חיוב היתר .אם התוספת בחיוב תהיה יותר מ 8%-מסך עלות החופשה שלכם (לא כולל
חיובים בגין דמי שינוי) וכן הודענו לכם בכתב ,לא יאוחר מ 20-ימים לפני תחילת החופשה ,תוכלו לבחור באחת האפשרויות (א),
(ב) או (ג) ,כפי שמפורט בסעיף  4.6שבהמשך.
אנו נודיע לכם לגבי כל עלייה בעלות השייט שלכם באמצעות משלוח חשבונית תשלום נוסף אל סוכן הנסיעות שלכם .מתאריך
הנפקת חשבונית התשלום הנוסף ,המופיע על גבי החשבונית ,יעמדו לרשותכם  14ימים כדי להודיע לסוכן הנסיעות שלכם בכתב
כי ברצונכם לבטל את ההזמנה במידה והסכום הנוסף אותו אתם מתבקשים לשלם עולה על  8%כמתואר לעיל .אם לא תעבירו
את ההודעה במסגרת הזמן המצוין ,אנו נראה בזאת את הסכמתכם לשינוי ונשלח לכם חשבונית עבור התוספות לתשלום וכן
ניידע אתכם לגבי מועדי התשלום הנדרשים .אם לא תודיעו לסוכן הנסיעות שלכם בכתב כי ברצונכם לבטל בתוך  14יום ,נהיה
רשאים להניח כי אינכם מעוניינים בביטול וכי אתם מוכנים לשלם את הסכום הנוסף .יש לשלם כל סכום נוסף כזה יחד עם יתרת
עלות השייט או בתוך  14יום מתאריך ההוצאה המודפס על גבי חשבונית התשלום הנוסף .הראשון מביניהם.
אנו מבטיחים כי אלו יהיו הנסיבות היחידות בהן המחירים שלנו יועלו לאחר אישור ההזמנה ,וכי בכל מקרה לא נבקש אתכם לשלם
יותר בתוך פרק זמן של  30יום לפני ההפלגה.
שימו לב ,שינויים וטעויות קורים מדי פעם .עליכם לבדוק את מחיר החופשה שבחרתם בעת ההזמנה.
 1.10אם נצטרך לבטל את השייט ,האם נקבל החזר?
אם אתם או כל אדם הנוסע אתכם ,תרצו לבטל את השייט שלכם/שלהם ,עליכם למסור הודעה מיידית בכתב לסוכן הנסיעות
שלכם או ישירות אלינו אם ביצעתם את ההזמנה דרכנו .השייט יבוטל רק החל מהמועד שבו נקבל בפועל הודעת ביטול בכתב
ישירות מכם אם הזמנתם דרכנו או מסוכן הנסיעות שלכם .שימו לב ,אם ההזמנה בוצעה דרך סוכן נסיעות ,נוכל לקבל את
הודעת ביטול ההזמנה רק ממנו .לאחר מכן יהיה עליכם לשלם את דמי הביטול הבאים .פרמיות ביטוח ודמי שינוי לא יוחזרו
במקרה של ביטול .להלן החיובים שיחולו על ההזמנות במקרה של ביטול:
הפלגות של  3-5לילות:
 89-60ימים לפני מועד ההפלגה =  $35לנוסע
 59-30ימים לפני מועד ההפלגה =  $105לנוסע
 29-8ימים לפני מועד ההפלגה =  50%מהמחיר הכולל (למעט מיסי נמל)
 7ימים או פחות לפני מועד ההפלגה =  100%מהמחיר הכולל (למעט מיסי נמל)
הפלגות של  6לילות או יותר:
 89-60ימים לפני מועד ההפלגה =  $70לנוסע
 59-45ימים לפני ההפלגה = מלוא סכום המקדמה
 44-30ימים לפני מועד ההפלגה =  25%מהמחיר הכולל (למעט מיסי נמל)
 29-8ימים לפני מועד ההפלגה =  50%מהמחיר הכולל (למעט מיסי נמל)
 7ימים או פחות לפני מועד ההפלגה =  100%מהמחיר הכולל ( למעט מיסי נמל)
חבילות :Cruise Tours
 74-57ימים לפני מועד תחילת חבילת הקרוז-טור = מלוא סכום המקדמה
 56-29ימים לפני מועד תחילת חבילת הקרוז-טור =  50%מהמחיר הכולל של החבילה (למעט מיסי נמל)
 28-15ימים לפני מועד תחילת חבילת הקרוז-טור =  75%מהמחיר הכולל של החבילה (למעט מיסי נמל)
 14ימים או פחות לפני מועד תחילת חבילת הקרוז-טור =  100%דמי ביטול  ,אין החזרים (למעט מיסי נמל)
לתשומת לבכם :על הפלגות בחגי הנוצרים חלים נוהלי ביטול שונים ,והם יחולו החל מ 89-ימים לפני מועד ההפלגה .התנאים
ולוח הזמנים משתנה מהפלגה להפלגה לכן צרו קשר איתנו ,אם ביצעתם את ההזמנה ישירות דרכנו ,או עם סוכן הנסיעות שלכם
לקבלת פרטים מלאים על תנאי הביטול להפלגת החג שבחרתם.
* אנא שימו לב :חברת השייט מציעה מבצעים שונים לאורך השנה על פי שיקול דעתה והשנה הוסיפה אופציה נוספת
לבחירתכם שנקראית ( None Refaundable Depositאי החזר סכום המקדמה לאחר אישור ההזמנה) כאשר תנאי
הביטול לעיל לא חלים עם הזמנות שבוצעו במסגרת קוד מחיר זה .בדרך כלל תכנית המחירים בקוד זה מאפשרת לכם
לרכוש הפלגת נופש במחיר נמוך יותר ממבצעים אחרים .לפרטים מלאים ,תנאי ביטול ותנאי שינוי או כל תנאי נוסף
אנא פנו לסוכן הנסיעות שלכם או לחברת סנורמה קרוזס ,נציגת המכירות הבלעדית בישראל של תאגיד רויאל קאריביין
בישראל.
בפרסומים השיווקיים יצוין היכן מוצעים מחירים ,הכפופים לתכנית מקדמה ללא החזר.
בהתאם לסיבת הביטול ,ייתכן שתוכלו לתבוע החזר של דמי ביטול אלה (למעט סכומי השתתפות עצמית רלוונטיים) לפי תנאי
פוליסת הביטוח שלכם .יש להגיש תביעות החזר ישירות לחברת הביטוח.
במקרה שבו ביטול כלשהו מצמצם את מספר הנוסעים אתכם והמשלמים את מלוא הסכום ,אל מתחת למספר שהיווה את
הבסיס לקביעת המחיר ,למספר המקומות המוצעים בחינם ו/או להנחות כלשהן שסוכמו לגבי הזמנתכם ,אנו נחשב מחדש
פריטים אלה וננפיק חשבונית חדשה בהתאם.
לאורחים אשר מבצעים את הזמנת ההפלגה העתידית שלהם על סיפון כל אחת מהאניות שלנו ייתכן שסכום המקדמה ,תנאי
תשלום ותנאי הביטול יהיו שונים .פרטים ותנאים מלאים יסופקו ע”י צוות ההזמנות על האנייה בעת ביצוע ההזמנה.
 1.11האם אנחנו יכולים לשנות את הזמנתנו לאחר שאושרה?
בכפוף לזמינות ,כן ,אתם יכולים .לא תחויבו בגין שינוי פרטים כלשהם כל עוד תודיעו לסוכן הנסיעות שלכם על השינוי לפני
התאריך המצוין בשובר הקבלה שיישלח אל סוכן הנסיעות שלכם .לאחר מועד זה ,תוכלו לבקש שינויים באמצעות סוכן
הנסיעות שלכם עד  89ימים לפני ההפלגה .אנו נעשה כל מאמץ להיענות לבקשת השינוי שלכם ,אולם ,איננו יכולים להבטיח
שנוכל לבצע שינוי מבוקש כלשהו .עד  89ימים לפני ההפלגה תחויבו בתשלום דמי ניהול בסך  60$לכל הזמנה.
במידה ותבקשו שינוי בתוך פרק זמן של  89ימים לפני ההפלגה ,תטופל בקשתכם זו כביטול ההזמנה המקורית שלכם ,ותצטרכו
לשלם את דמי הביטול הקבועים בתנאים והוראות אלה .ההסדרים ששונו יטופלו לאחר מכן כבהזמנה חדשה.
במידה ואתם ,או מי מהאנשים הנוסעים אתכם ,מנועים מלהשתתף בהפלגה מסיבות מסויימות כגון סיבות רפואיות ,אתם/הם
תוכלו/יוכלו לתת את מקומכם/ם בהזמנה לאחר/ים (שיוצע/ו על ידכם) .במצב זה ,נתיר את שינוי השם עם תשלום דמי ניהול.
יחד עם הבקשה ,עליכם לספק מסמכים המתעדים את הסיבה לשינוי (דוגמה ,מכתב מרופא) .הן על האדם שהיה אמור לצאת
להפלגה במקור והן על האדם המפליג בפועל לוודא כי דמי הניהול וכל חיובים נוספים/עלויות שינבעו משינוי מעין זה ,וכן כל סכום
העומד עדיין לתשלום בגין השייט ישולמו כנדרש .שימו לב :כל שינוי שיבוצע על ידיכם וידרוש כרטוס מחדש תחוייבו ב 50$-בנוסף
לחיוב דמי שינוי .לא ניתן לשנות או להחליף את כל שמות הנוסעים המופיעים בהזמנה ,לפחות נוסע אחד מההזמנה המקורית
חייב להופיע בהזמנה .יתכנו הפלגות שבהם לא יותר לשנות שם או איות לא נכון אם ההפלגה בתפוסה מלאה ועל כך נודיע לכם
בעת הגשת הבקשה שלכם לשינוי.
 1.12האם נצטרך ביטוח נסיעות?
כן .על כל הנוסעים לרכוש ביטוח נסיעות אישי מתאים לפני ההפלגה ,הכולל לפחות כיסוי מינימאלי של עלות ביטול הנסיעה על
ידכם וכן עלות טיפול רפואי או סיוע ,כולל הטסה חזרה למדינתכם במקרה של תאונה או מחלה .אנו ממליצים לפנות אלינו ,לסוכן
נסיעות או לסוכן ביטוח לקבלת פרטים מלאים על הביטוח המתאים לכם.
 1.13באיזו שעה כדאי לנו לקבוע טיסה חזרה?
מומלץ להקציב כמה שעות בין זמן הירידה מהאנייה לבין זמן העלייה לטיסתכם הביתה .סבלי כבודה יהיו זמינים כדי לסייע לכם
למצוא מונית ,אוטובוס ומכוניות.
 .2לפני עזיבת הבית
 2.1מה לגבי פריטים יקרי ערך או חשובים?
אנא ודאו שכל הפריטים יקרי הערך והחשובים (לדוגמה ,תרופות ,תכשיטים ,פריטים שבירים ,מסמכי נסיעה חשובים ואחרים,
ציוד וידאו/מצלמה/מחשב נישא/טלפון סלולרי ,וכו’) יינשאו ביד ולא ייארזו במזוודות שלכם או יישארו ללא אבטחה בחדר שלכם
או במקום אחר על האנייה .יש להקפיד באופן מיוחד על הטיפול בפריטים אלה .מומלץ להפקיד את כל הפריטים יקרי הערך
והחשובים למשמרת בדלפק הקבלה של האנייה ,או ,במידת האפשר ,בכספת המיני שבחדרכם .כמו כן מומלץ מאוד לרכוש
ביטוח מתאים להגנה על פריטים אלה .איננו יכולים לקבל על עצמנו אחריות או חבות כלשהי בגין פריטים יקרי ערך או חשובים
כלשהם שלא יופקדו למשמרת בדלפק הקבלה של האנייה .בגין פריטים מופקדים ,הסכום המרבי שיהיה עלינו לשלם לכם
במקרה של אובדן או נזק שנגרם לפריט כלשהו כאשר היה מצוי בהשגחתנו הוא הסכום המרבי שעלינו לשלם לפי ועידת אתונה
במקרה כזה .כדי שנוכל לסייע לכם ככל שניתן ,עליכם להודיע לנו על הבעיה בהקדם האפשרי .אם אתם מגלים את האובדן,
העיכוב או הנזק בעודכם נמצאים באנייה ,עליכם להודיע על כך מיד לדלפק הקבלה .הגבלות הזמן להודעה על אובדן ,עיכוב
או נזק כלשהם הן כדלקמן:
על כל נזק או עיכוב הנראים לעין ,יש להודיע לנו ולספק השירותים הנידון (אם אין זה אנחנו) לפני ,או לכל המאוחר ,בזמן הירידה
מהאנייה ,או ,לגבי שירותים אחרים ,בזמן או בתום השימוש בשירותים אלו .על כל נזק או עיכוב שאינם נראים לעין ,יש להודיע לנו
ולספק השירותים הנידון (אם אין זה אנחנו) בתוך  15ימים מתאריך עזיבת האנייה או בתום שימושכם בשירות הנידון.
אם לא תיידעו אותנו בתוך מסגרת הזמן שלעיל ,הדבר עלול לפגוע ביכולתנו לבדוק את פרטי האובדן ,העיכוב או הנזק ולהשפיע
על אופן הטיפול בתלונה.

נוכל לשלם לכם פיצוי רק במידה ויתקיימו התנאים הבאים:
• אם האדם/אנשים הרלוונטי/ים יתבקש/ו לעשות כן ,הוא/הם יהיה/ו חייב/ים להעביר לנו את הזכויות שיש לו/להם כנגד
הספק או כל אדם אחר האחראי לתביעתכם ולתלונתכם.
• האדם/אנשים הרלוונטי/ים חייב/ים להסכים לשתף פעולה מלאה אתנו ועם המבטחים שלנו ,אם אנו או המבטחים שלנו
נהיה מעוניינים לאכוף זכויות כלשהן המועברות אלינו.
 4.10מהי האחריות שלכם כלפי הנוסעים?
( )1בכפוף לסעיף  4.11להלן ,אנו מבטיחים לוודא כי כל חלקי החופשה שהסכמנו לארגן ,לבצע או לספק כחלק מהחוזה
שלנו אתכם יאורגנו ,יבוצע ואו יסופקו במידה סבירה של מיומנות וזהירות .כלומר ,בכפוף לתנאי הזמנת המקומות
האלה ,אנו נקבל על עצמנו אחריות בכל מקרה של מוות ,פציעה אישית ,כשלון או ליקוי בסידורי החופשה שלכם ,אשר
נגרמו כתוצאה מכשל כלשהו שלנו או של אדם המועסק על-ידינו או של סוכנינו או ספקינו לנקוט במיומנות ובזהירות
סבירים בביצוע או אספקת השירות הנדון .אנא שימו לב שאם ברצונכם להגיש תביעה ,מוטלת עליכם האחריות להראות
ולהוכיח שלא ננקטו מיומנות וזהירות סבירים .בנוסף ,אנו נישא באחריות אך ורק לדברים שעובדינו ,סוכנינו או ספקינו
עשו או לא עשו ,כאשר פעלו במסגרת תפקידם (רלוונטי לעובדים שלנו) או אם ביצעו עבודה בעקבות בקשה שלנו (נכון
לסוכנים וספקים).
( )2לא נוכל להיות אחראים לכל פגיעה ,מחלה ,מוות ,אובדן (למשל אובדן הנאה) ,נזק ,הוצאה ,עלות או סכום
אחר או כל תביעה אחרת הנובעים מכל אחת מהסיבות הבאות:
 אשמת האדם או האנשים הנפגע/ים או הנוסע/ים עימם או אשמת צד שלישי שלא היה מעורב באספקת החופשה שלכם ,שלא יכולנו לצפות מראש או להימנע ממנה או ״כוח עליון״ כהגדרתו בסעיף  4.13להלןאנא שימו לב ,איננו יכולים לקבל אחריות לנזק ,אובדן או הוצאות העונים על תיאורים אחרים כלשהם )1( ,שבהתבסס על
המידע שמסרתם לנו בעת ביצוע ההזמנה ,לא היינו יכולים לצפות שהפרת החוזה עימכם תוביל אליהם ,או ( )2שלא נגרמו
כתוצאה מאף הפרה של חוזה או כשל אחר מצידנו או מצד עובדינו ,או באחריותנו או באחריות ספקינו .בנוסף לכך ,לא נוכל
לשאת באחריות על הפסדים עסקיים.
אנא שימו לב ,איננו יכולים לקבל אחריות לשירותים כלשהם שאינם מהווים חלק מההסכם המחייב שלנו אתכם .בכך כלולים,
למשל ,שירותים או מתקנים נוספים כלשהם אשר בית המלון שלכם או כל ספק אחר מסכים לספק לכם במידה והשירותים
או המתקנים לא פורסמו בחוברת שלנו ולא הסכמנו לארגן אותם .בנוסף ,ללא קשר לניסוח המופיע באתר האינטרנט שלנו,
או בכל אחד מהחוברות או הפרסומים האחרים שלנו ,אנו מבטיחים לנצל את המיומנויות שלנו כמפורט לעיל ,ולא תהיה לנו
כלפיכם כל התחייבות גדולה יותר או אחרת.
ההבטחות שאנו נותנים לכם לגבי השירותים שהסכמנו לספק או לארגן כחלק מהחוזה שלנו אתכם – והחוקים והתקנות של
המדינה שבה המצב או האירוע התרחשו  -ישמשו כבסיס להחלטה אם השירות הנדון סופק כדין .אם השירותים הספציפיים
שהיוו עילה לתביעה או לתלונה תאמו את החוקים ואת התקנות המקומיים החלים על שירותים אלה במועד המצב או האירוע
הנדון ,ייחשבו השירותים כאילו סופקו כדין .החריג לכלל זה הוא מצב שבו התביעה או התלונה מתייחסים להיעדר אמצעי
ביטחון אשר עלול לגרום לנופש הסביר לסרב לצאת לחופשה הנדונה.
 4.11מהו גבול החבות שלכם כלפי הנוסעים?
במקרים הרלוונטיים ובמידה המרבית המותרת על פי החוק ,אנחנו נסתמך על ההגבלות הפיננסיות המפורטות באמנה
משנת  1974המתייחסת להובלת נוסעים ומטענם דרך הים ,אשר לאחר מכן הושלמה ו/או שונתה מעת לעת על ידי
כל הפרוטוקולים הרלוונטיים או חקיקה רלוונטית אחרת לרבות ,אך לא רק ,יישום תקנה  )EC( No 392/2009במקרים
הרלוונטיים ליישום בהפלגות (יחדיו “אמנת אתונה”) חלים על ההפלגה שלכם ,כמו גם התהליך העלייה ו/או הירידה
מהאנייה.
במקרים בהם חלה אמנת אתונה ,בכל תביעה המערבת מוות או פציעה אישית או עיכוב או אובדן או נזק למטען ,החבות
היחידה שתהיה לנו כלפיכם הינה בכפוף לאמנת אתונה .משמעות הדבר הינה ,שכאשר הדבר ישים ,בכפוף למגבלות מעין
אלה שאינן מנוגדות לחוק ישים ,אתם לא תהיו רשאים להגיש כל תביעה נגדנו שאינה מותרת במפורש על ידי אמנת אתונה
או שחורגת מההגבלות המפורטות באמנת אתונה .כל התביעות המכוסות תחת אמנת אתונה חייבות להתבצע במסגרת
מגבלות הזמן המוגדרות באמנת אתונה .אמנת אתונה מגבילה את הסכום המרבי שיהיה עלינו לשלם כחברה להובלת
נוסעים אם נמצא אחראים באירוע של מוות או פציעה ובנוגע לתביעות המתייחסות למטען ולחפצים יקרי ערך .היה ותביעה
כלשהי או חלק ממנה (לרבות תביעות הנוגעות למוות או פציעה) תתייחס או תתבסס על אי אילו סידורי נסיעה (לרבות
תהליך העלייה ו/או הירידה מכלי התחבורה הנדון) המסופקת על ידי חברה כלשהי להובלה אווירית ,ברכבת או בדרך
יבשתית/כבישים או לשהות כלשהי בבית מלון - ,סכום הפיצוי המרבי שיהיה עלינו לשלם לכם יהיה מוגבל.
הסכום המרבי שיהיה עלינו לשלם לכם בגין תביעה זו ,או חלק מתביעה זו ,במקרה שנימצא חייבים כלפיכם על בסיס כלשהו,
אלא אם הוגדר אחרת במפורש בתנאי ההזמנה בחוברת זו ,יהיה ,הסכום המרבי שיהיה על החברה המובילה או המלון
הרלוונטיים לשלם ,בכפוף לאמנה הבינלאומית או התקנה החלה על סידורי נסיעה או אירוח במלון הנידונים (לדוגמא אמנת
ורשה ,כפי שתוקנה או לא תוקנה ,ואמנת מונטריאול לנסיעות בינלאומיות באוויר ו/או לחברות תעופה בעלות רישיון תפעול
במדינה החברה באיחוד האירופי ,תקנת  ECבנוגע לחבות חברות להובלת נוסעים באוויר מס’  889/2002המתייחסת
לנסיעות/טיסות פנים-ארציות ובינלאומיות .אנא שימו לב :אם יימצא שחברה להובלת נוסעים או מלון כלשהם לא יהיו חייבים
להעביר לידיכם תשלום כלשהו בכפוף לאמנה או התקנה הבינלאומית החלות אשר מתייחסות לתביעה או חלק מתביעה
– באותה מידה גם אנו לא נהייה מחויבים לשלם לכם בגין אותה תביעה או חלק מהתביעה .בעת ביצוע תשלום כלשהו,
נהיה רשאים לנכות כל סכום כספי שקיבלתם או שאתם זכאים לקבל מספק הובלת הנוסעים או מהמלונאי בגין התלונה או
התביעה הנדונות .עותקים של האמנות והתקנות הבינלאומיות זמינים אצלנו על פי בקשה.
 4.12מהי אחריותנו?
עליכם לוודא שבידכם חוברת מעודכנת כאשר אתם מזמינים מקומות לחופשה .לא נוכל לקבל אחריות כלשהי לטעויות
ו/או מידע לא מדויק/שגוי כלשהם שייגרמו כתוצאה משימוש בחוברת לא מעודכנת .באחריותכם להבטיח כי ברשותכם וברשות
כל אדם המטייל אתכם כל הדרכונים והאשרות הדרושים וכל מסמכי המסע האחרים ,וכי מסמכים אלה שמישים ובתוקף.
 4.13מה בדבר נסיבות שלגמרי מחוץ לשליטתכם?
אלא אם כן נאמר אחרת במפורש בתנאים והוראות אלו ,לא נוכל לקבל כל אחריות לתשלום פיצוי כלשהו במידה והחופשה
שלכם ו/או שירותים אחרים כלשהם שהבטחנו לארגן או לספק לא ניתנים לאספקה כלל או כפי שהובטח ,או אם הנכם
סובלים מנזק או אובדן אחרים כתוצאה מנסיבות שלגמרי מחוץ לשליטתנו (״כוח עליון״) .כאשר אנו מדברים על נסיבות
שלגמרי מחוץ לשליטתנו ,כוונתנו לכל אירוע אשר אנו או ספק השירות הרלוונטי לא יכולנו לצפות מראש או להימנע ממנו גם
לאחר נקיטה בכל אמצעי הזהירות הסבירים .אירועים אלה סביר שיכללו מלחמה או איום במלחמה ,פעולות טרור או איומים
בפעולות כאלה ,מהומות או מרי אזרחי ,שביתה ענפית ,אסון טבע או גרעיני ,שריפה ,תנאי מזג אוויר גרועים ,סיכוני בריאות,
מגיפות ,קשיים מכניים (שלא היינו יכולים לצפות או למנוע מראש ,על אף הבדיקות המכניות הרגילות והמקיפות שלנו) ,או
כל נסיבות דומות אחרות שנמצאות מחוץ לשליטתנו.
*ההפלגות שלנו מקיפות יבשות ויעדים רבים ,ולכן מזג האוויר ישתנה ממקום למקום .חלק מיעדי הביקור הם טרופיים
(כגון האיים הקאריביים) ,ובעונות מסוימות של השנה עלולים לרדת גשמים כבדים מלווים ברוחות חזקות לעיתים אף
ברמה של הוריקן Royal Caribbean International .או נציגיה בכל העולם כולל ישראל ,אינם יכולים ליטול אחריות
לתשלום פיצוי כלשהו במקרה של שיבוש החופשה שלכם עקב מזג אוויר קשה לפני /במהלך/אחרי הפלגת הנופש שלכם.
חובת כל נוסע לקרוא את כל עמודי התנאים הכלליים ולחתום על טופס ההזמנה שלנו (ראו סעיף .)1
 4.14אילו תנאים אחרים חלים על החופשה שלנו?
לחברות תעופה ,בתי מלון ,אכסניות ,חברות השכרת רכב ולספקים אחרים יש תנאים משלהם אשר יחולו על החופשה
שלכם .כמה מתנאים אלה עשויים להגביל או לשלול את אחריות חברת התעופה או הספק האחר כלפיכם ,לרוב בהתאם
לאמנות בינלאומיות .ניתן לבקש העתקים מהחלקים הרלוונטיים של הוראות אלו.
 4.15מידת הדיוק בפרטים ובמחירים בחוברת
מדיניותה ונהליה של  Royal Caribbeanמתפתחים כל הזמן .הנהלים המופיעים בחוברת היו נכונים בעת ההדפסה.
לתשומת לבכם :המידע והמחירים המוצגים בחוברת זו עשויים להשתנות עד מועד הזמנת ההפלגה שלכם .למרות שאנו
עושים כל מאמץ על מנת להבטיח את דיוקם של הפרטים והמחירים בעת ההדפסה ,לצערנו ,טעויות נופלות מדי פעם .לכן,
זכרו לבדוק את כל פרטי הקרוז שבחרתם עם סוכן הנסיעות שלכם במועד ההזמנה .אנו נודיע לכם ונבקש את אישורכם
לפני שאנו מאשרים הזמנה שיש בה חריגה מהתנאי ההזמנה שפורסמו ,לרבות שינויים בגובה המקדמה ובעלות הנסיעה.

 4.16סיורי חוף ופעילויות
למיטב ידיעתנו ,המידע המופיע בחוברת שלנו היה נכון ביום הדפסת החוברת .התיאורים בחוברת שלנו עשויים להתייחס
לפעילויות הזמינות בנמלים בהם תבקרו .אין לנו שום אחריות לגבי פעילויות מעין אלה ,אשר אינן מופעלות ,מפוקחות או
מבוקרות על ידנו בכל צורה שהיא .פעילויות אלה מסופקות על ידי מפעילי תיירות מקומיים עצמאיים לחלוטין אשר אינם
תלויים בנו ,ואנחנו למעשה פועלים כסוכן עבור מפעילי תיירות אלה .הם אינם מהווים שום חלק בחוזה שלכם איתנו אפילו
במקרה בו אנו מציעים /ממליצים על מפעילי תיירות מסוימים/מרכזים ו/או מסייעים לכם בהזמנת מקומות לפעילויות
כגון אלה בדרך כלשהי .אי לכך ,אנחנו לא יכולים לשאת באחריות כלשהי ביחס פעילויות כגון אלה ,וקבלת האחריות הכלול
בסעיף  4.10של התנאים להזמנת שלנו לא תחול עליהם .איננו יכולים להבטיח את דיוקו בכל עת של מידע שנמסר ביחס
לכל פעילויות כגון אלה או בנוגע לאתרי נופש/אזורים בהם אתם מבקרים באופן כללי (למעט במקרה שהדבר נוגע לשירותים
אשר יהוו חלק החוזה שלכם) או שסיור או פעילות מסוימים כלשהם אשר אינם מהווים חלק מהחוזה שלנו אכן יתקיימו ,מאחר
ושירותים אלה אינם בשליטתנו .אם אתם סבורים שפעילות כלשהי המוזכרת בחוברת שלנו ,אשר אינה חלק מהחוזה שלנו,
היא חיונית להנאתכם מהחופשה ,כיתבו אלינו מיד ,ואנו נעדכנכם במצבה העדכני ביותר כמיטב יכולתנו .אם ייוודע לנו על
שינויים מהותיים כלשהם בנוגע למידע על אתרי נופש/אזורים ,או פעילויות חיצוניות כאמור,אשר ניתן יהיה לצפות באופן
סביר שישפיעו על החלטתכם להזמין את חופשתכם איתנו ,אנו נעביר מידע זה בעת שתבצעו את הזמנת החופשה שלכם.
שימו לב :הסדרים מיוחדים לאורחים עם ניידות מופחתת או נכות עשויים להיות זמינים בסיורי חוף מסוימים לאחר שנלקחו
בחשבון כל הסיכונים/מכשולים והם נמצאו מתאימים .לקבלת פרטים נוספים לרבות עלות הכרוכה בעבור הסידורים
המיוחדים האלה ,אנא שלחו אלינו את כל הפרטים המלאים על דרישותיכם המיוחדות באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת:
 .shorexaccess@rccl.comובמידת הצורך ,גם ספקו מידות ,משקל ,וסוג הסוללה של כסא הגלגלים /הקלנוע שאתם
מביאים אתכם .סיורים הכוללים טיסות ,אירועים מיוחדים ,שהיות ביבשה ובמלונות שעשויות להיות כרוכות בעלויות נוספות
לנו ,עשויים להיות כפופים לדמי ביטול.
 4.17מה בדבר בטחון?
הבטחת בטיחות וביטחונם של כל האורחים עומדת בראש סדר העדיפויות של  .Royal Caribbean Internationalבכדי
לשמור על אווירה בטוחה באופן יעיל ומשמעותי ,וכדי לציית לחוקים ,תקנות והנחיות בינלאומיות ולאומיות בתחום הביטחון,
 Royal Caribbeanמיסדה נהלי בטחון קפדניים במסופי הנמלים שאנו משתמשים בהם וכמו כן בכל האניות שלנו .הצעדים
כוללים סריקת כל האורחים ואת רכושם האישי לפני העלייה לאנייה .אנו מודים לכם על שיתוף הפעולה במאמצים אלה.
הצהרת פרטיות
על מנת לבצע את הזמנתכם ,עלינו לקבל מכם פרטים אישיים מסוימים .פרטים אלה יכללו ,כאשר הדבר רלוונטי ,את
שמותיהם וכתובותיהם של חברי הקבוצה ,כרטיס אשראי/חיוב או פרטי תשלום אחרים ודרישות מיוחדות ,כגון אלה
המתייחסות לכל נכות או מצב רפואי שעשויים להשפיע על סידורי החופשה שבחרתם ,וכל דרישות מזון שעשויות לחשוף את
אמונותיכם הדתיות .ייתכן שנצטרך גם לקבל פרטים אישיים אחרים כגון לאום ,אזרחות ,מין ופרטי הדרכון בנוסף לפרטים
המצוינים לעיל .אם נזדקק לפרטים אישיים אחרים ,ניידע אתכם לפני שנקבל אותם מכם .תוכלו לקרוא את הצהרת
הפרטיות שלנו בכתובת הבאה .www.royalcaribbean.com/privacypolicy
אנו נדרשים להעביר את פרטיכם לחברות ולארגונים שזקוקים להם כדי שניתן יהיה לספק את חופשתכם (למשל חברת
הטיסה ,המלון ,ספק אחר ,חברת כרטיס אשראי/חיוב או בנק) .ייתכן גם שנידרש ,בין אם על פי חוק או על ידי צד שלישי
רלוונטי (כגון רשויות הגירה) לחשוף את פרטיכם מסיבות שונות ,לדוגמה לצורך הגנה על הביטחון הלאומי.
חברות ,ארגונים וצדדים שלישיים אלה עשויים להיות מחוץ לאיחוד האירופי ,נורבגיה ,איסלנד או ליכטנשטיין אם החופשה
שלכם עתידה להיערך או לערב ספקים המצויים מחוץ למדינות אלה .כמו כן ,ברצוננו לאחסן ולעשות שימוש בפרטיכם
האישיים לצורך מטרות שיווק עתידיות (למשל ,נשלח לכם חוברת או פרטים לגבי מבצע) אך אם אתם מעדיפים לא
לקבל חומר פרסומי מעין זה ,עליכם להודיע זאת לסוכן הנסיעות שלכם או צרו איתנו קשר אם ביצעתם את הזמנתכם
ישירות דרכנו .כל הפרטים שתמסרו לנו במסגרת הזמנת המקומות שלכם (כולל פרטים הקשורים לנכות או למצב רפואי
כלשהו או לאמונותיכם הדתיות) יישמרו בסודיות .עם זאת ,נשתמש בשמות ובפרטי קשר בלבד למטרות שיווק .אם אינכם
מעוניינים שנעשה אי אלו ו/או את כל הדברים הללו ,אנא הודיעו לנו בהקדם האפשרי.
אנו נניח שאינכם מתנגדים לכך שנעשה אי אלו מהדברים המוזכרים בהצהרה זו ,אלא אם כן תודיעו לנו על התנגדותכם
בכתב.
אנו נעסוק רק בפרטים האישיים שתמסרו לנו באופן המצוין לעיל אלא אם תסכימו אחרת .יש בידינו אמצעי בטיחות כדי
להגן על מידע זה.
הנכם רשאים לשאול אותנו (בכתב או בדואר אלקטרוני) אילו פרטים שלכם מוחזקים או נמצאים בטיפול ,לשם אילו מטרות,
ולמי הם עשויים להיחשף או כבר נחשפו .אנו נגבה תשלום כדי להיענות לבקשה כזו .אנו מבטיחים להיענות לבקשתכם בתוך
 40יום מקבלת בקשה בכתב ותשלום אם מותר על פי החוק .במקרים מוגבלים מסוימים ,אנו רשאים לסרב לבקשתכם .אם
הנכם סבורים שאי אלו מפרטיכם האישיים שבהם אנו מטפלים אינם מדויקים או אינם נכונים ,אנא פנו אלינו מיד.
טלוויזיה במעגל סגור ()CCTV
אנו משתמשים ב CCTV-כדי לפקח על הנעשה בכל האניות של  Royal Caribbean Internationalלמטרות מניעת פשע
ולמען בטיחותם של אורחינו .בדרך כלל נשמור אצלנו את החומר המצולם לתקופה של עד שלשה חודשים .לקבלת מידע
נוסף ,אנא פנו ל.Royal Caribbean International-
רשימה בלתי-ממצה של סימני מסחר/שירות של  Royal Caribbean Cruises Ltdכוללת -
Royal Caribbean International, Royal Caribbean, Adventure of the Seas, Allure of the Seas, Anthem
of the Seas, Brilliance of the Seas, Empress of the Seas, Enchantment of the Seas, Explorer of the
Seas, Freedom of the Seas, Grandeur of the Seas, Harmony of the Seas, Independence of the Seas,
Jewel of the Seas, Liberty of the Seas, Majesty of the Seas, Mariner of the Seas, Navigator of the Seas,
Oasis of the Seas, Odyssey of the Seas , Ovation of the Seas, Quantum of the Seas, Radiance of the Seas,
Rhapsody of the Seas, Serenade of the Seas, Symphony of the Seas, Vision of the Seas, Voyager of the
Seas, Viking Crown Lounge, Adventure Ocean, Crown & Anchor, CruiseCare, Golf Ahoy!, Latte-tudes,
royalcaribbean online, Royal Connections, Royal Romance, SeaPassSM and VitalitySM
חוברת זו ותוכנה מחליפים את כל המהדורות הקודמות לה .אף על פי שנעשו מרב המאמצים להבטיח את דיוק תוכנה של
חוברת זו בעת הדפסתה ,לצערנו לעיתים נופלות טעויות ,והמידע המופיע כאן עשוי להשתנות לאחר הדפסת החוברת.
האניות רשומות באיי בהאמה.
חברת  Royal Caribbean Cruises Ltdמנהלת את עסקיה תחת השם המסחרי  Royal Caribbean Internationalאשר
הינה חברה ליברית הממוקמת בכתובת .1050 Caribbean Way, Miami, Florida 33132, USA
ב ,Royal Caribbean International-אנו גאים באיכות ובמקצועיות הצוות שלנו .אנו מחויבים להמשיך בהכשרת כל
העובדים בחברה ובהדרכתם ,הכוללות לעתים הקלטת שיחות טלפון של הצוות עם הלקוחות.
 ,©2019 Royal Caribbean Internationalכל הזכויות שמורות.

אנחנו לא נחייב באופן אוטומטי את סכום התשר היומי עבור אורחים שמשלמים את התשר מראש .בנוסף ,דמי
שירות בגובה של  18%יתווספו באופן אוטומטי בעת רכישת משקאות ,פריטים מהמיני-בר בחדרכם ,טיפולי ספא
ושירותי סלון היופי .רבים מן האורחים שלנו רוצים לתגמל עבור השירות היוצא דופן שמוענק להם במהלך ההפלגה
שלהם על ידי תוספת דמי תשר מעבר למומלץ על ידנו .האורחים יכולים לעשות זאת על ידי בקשה לחייב את חשבון
ה SeaPass® -שלהם או להעניק את התוספת במזומן על פי שיקול דעתם.

חוקי של הילד .במקרים בהם נדרש מכתב מעין זה ,המכתב חייב לאשר למבוגר הנוסע עם הקטין לקחת את הקטין להפלגה
הספציפית ,לאשר למלווה לפקח ולשמור על הקטין במהלך הנסיעה וההפלגה ,לאפשר לו לחתום על ויתורי אחריות הקשורים
לאירועי ספורט ולאפשר לו לאשר כל טיפול רפואי שלדעת הרופא המטפל צריך להתבצע ללא דיחוי .מכתב/תצהיר זה חייב
להיות חתום ומאושר באופן חוקי ע”י נוטריון או עורך דין מורשים ,או נציב שבועות תמורת תשלום .היה וראיות אלה לא יוצגו
כנדרש ,הקטין (ים) האמור לא יורשה לעלות על האנייה או לצאת להפלגה.

 3.7מה עליי לעשות בערב האחרון של הקרוז?
לארוז את המזוודות ולהניח אותן מחוץ לדלת החדר ,עד חצות .דייל החדר ייתן לכם תגיות צבעוניות עבור כל פריט כבודה .אנא
ציינו את שמכם ואת כתובתכם על כל תגית והסירו את כל הרצועות הרופפות מעל התיקים .שאו עימכם פריטים שבירים ויקרי
ערך (כגון תכשיטים ,מצלמות ,תרופות וכו’).

אנו לא נישא בהוצאות ,בעלויות או בהפסדים שייגרמו כתוצאה מכך שהקטין ,האנשים המשלמים על ההפלגה (אם הקטין אינו
משלם עבור עצמו) ,או כל אדם אחר המפליג עם הקטין ,יחליטו להפסיק את החופשה כתוצאה מכישלון להמציא את מכתב
האישור כאמור לעיל .אנו לא נשלם כל פיצוי ולא נחזיר החזר כספי לאף קטין שלא הורשה לעלות לאנייה ,ולא לאדם המשלם
בגין חופשת הקטין (אם הקטין אינו משלם עבור עצמו) ,או לכל אדם אחר המפליג עם הקטין ,היה ויחליטו לא לצאת לחופשה
כתוצאה מהיעדר מכתב האישור.

האורחים שלנו אחראים להוציא את כל רכושם מהחדרים בעת הירידה מהאנייה .אנו נסייע לכם למצוא פריטים שהושארו על
האנייה ,אולם לא נוכל לשאת באחריות לפריטים אלה ,ונפנה אתכם אל סוכן ביטוח הנסיעות שלכם כדי להגיש תביעה בגינם.
שימו לב ,אנו עלולים להשמיד פריטים שיושארו על האנייה.
 3.8מהי מדיניות העישון שלכם?
האניות שלנו תוכננו ועוצבו כאניות ללא עישון למען הנוחות וההנאה של האורחים שלנו; אך יחד עם זאת ,אנו מודעים לעובדה
שחלק מאורחינו כן מעשנים .לכן ,כדי לאפשר סביבה שתענה גם על הצרכים של אורחים מעשנים ,הקצינו אזורי עישון מיוחדים
ברחבי האניות .סיגריות ,סיגרים ,סיגריות -אלקטרוניות ומקטרות ניתן לעשן באזורים המותרים לעישון בסיפונים החיצוניים .כדי
לסייע באיתור האזורים המוקצים לעישון ,הצבנו מאפרות ושילוט מאיר עיניים בכל אזורי העישון .העישון אסור באזורים חיצוניים
הנמצאים בסמיכות למתחמים שהעישון אסור בהם כגון ,מסעדות ,חדרי אוכל ,מתחמי משחקים לילדים ובריכות .באניות
מסדרת  ,Oasis class -העישון אסור בתחום שכונות הסנטרל פארק או הטיילת החיצונית .Boardwalk -בקזינו  Royaleהעישון
מותר למעט אזורים המוקצים לאורחים שאינם מעשנים ,שלטים בולטים לעין מוצבים באזורים אלה .ישנן מספר הפלגות נבחרות
היוצאות מסין אשר לא יוקצה אזור ללא עישון בקזינו.

שימו לב :הורים/אפוטרופוסים המפליגים עם קטין ששם משפחתו שונה משם משפחה של ההורה/אפוטרופוס ,יידרשו
להמציא הוכחה רשמית כגון ,תעודת לידה/מסמכי נישואין/מסמכי גירושין על מנת להוכיח שהם ההורים/אפוטרופוסים של
הקטין האמור .אם הקטין מלווה ע”י אפוטרופוס חוקי ,יש להציג הוכחה שהמלווה אכן אפוטרופוס חוקי.
זוגות נשואים (בעת ביצוע ההזמנה תידרש הוכחת נישואין) יוכלו לקבל חדר משותף ,אם גיל אחד מבני הזוג
לפחות( 16 ,שש עשרה) .הכניסה למתקנים מסוימים על האנייה מוגבלת לגילאים מסוימים .השימוש במתקן
 VitalitySM Spa & Fitness Centreמוגבל למי שמלאו לו  18ומעלה .פרטים מלאים על מתקני האנייה שהשימוש בהם כרוך
בהגבלת גיל ,תמצאו בתכניה היומית ,שניתן לקבל בדלפק הקבלה של האנייה.
הגיל המינימלי שבו מותר לתינוק/ת להפליג הינו שישה ( )6חודשים ביום ההפלגה ,ושנים-עשר ( )12חודשים בתאריך ההפלגה
בהפלגות טרנסאטלנטיות ,הפלגות החוצות את האוקיינוס השקט ,הפלגות להוואי ,אוסטרליה ,וקרוזים נבחרים אחרים.
תכלית מדיניות נוהל זה הינה ,שבכל הפלגה הכוללת  3ימי ים ברציפות או יותר ,על התינוק/ת להיות בן/ת  12חודשים ומעלה
ביום תחילת ההפלגה.

כל המתחמים הציבוריים המקורים מוגדרים כאזורים ללא עישון* .העישון אסור בכל המסעדות וחדרי האוכל ,בתיאטרון ,בברים,
בטרקלינים ,במסדרונות ,במעליות ובמסלולי הריצה בסיפונים הפתוחים .העישון אסור בתוך כל החדרים ובכל המרפסות של
חדרים כלשהם .איסור זה חל על כל הקטגוריות של כל חדרי המגורים על סיפון כל האניות .במידה ואורחים יפרו את מדיניות
איסור העישון בחדרים/מרפסות ,הם צפויים לקנס “דמי ניקיון החדר” ,בסך של  $250שיחויב ישירות לחשבון ה SeaPass ® -
שלהם ,בנוסף ,ייתכן ויינקטו פעולות נוספות בכפוף לסעיף “חומרת התוצאה” הכלול בנוהל “מדיניות התנהגות אורחים” .אסור
בתכלית האיסור להשליך סיגריות ,סיגרים וטבק מקטרת מכל מקום באנייה לעבר הים .עישון סיגרים ומקטרת מוגבל למקומות
המיועדים לכך בסיפונים החיצוניים בלבד .אתם חייבים להיות לפחות בני  18שנים ומעלה על מנת לרכוש ,להחזיק או להשתמש
בטבק על הסיפון .סיגריות אלקטרוניות מכל סוג שהוא מותרות לשימוש אך ורק באזורים המוקצים עישון.

 4.5מה לגבי הקדמה או דחייה של הפלגות ושינויים במסלול?
לצערנו איננו יכולים להבטיח כי האניות יבקרו בכל הנמלים שפורסמו או יפעלו בהתאם לכל חלקי המסלול שפורסמו .לנו
ולרב החובל של האנייה הזכות לפסוח על נמל/ים ,לבקר בנמל/ים נוסף/ים ,לסטות מהמסלול שפורסם בכל דרך שהיא או
להחליף אנייה או נמל באחר/ת .בנוסף ,לא נהיה אחראים לאי עמידה בזמני ההגעה או העזיבה המתוארים בחוברת לגבי
נמלי עגינה כלשהם .בדרך כלל ,שינויים במסלול מיועדים להגן על האינטרסים ועל הבטיחות של אורחינו .ראו גם סעיף .4.17

 ,Royal Caribbean Internationalמבקשת מכל האורחים לכבד וליישם את כל נוהלי מדיניות העישון .מטרת נהלים אלה הינה
לספק חוויית הפלגה נוחה ,מהנה ונינוחה עבור כולם .כל אורח יכול לפנות לדלפק שירותי אורחים על מנת לקבל מידע על מיקום
האזורים המוקצים לעישון על הסיפון .אורחים המפרים את מדיניות עישון זו ,עשויים להיות חשופים לפעולות שיינקטו כתגובה
להפרה זו ,בכפוף לסעיף “חומרת התוצאה” הכלול בנוהל מדיניות התנהגות אורחים” .אנא ,בקרו ב WWW.ROYALCARIB- -
 BEAN.COMלפני שאתם מפליגים בכדי לוודא אם יש עדכונים נוספים לגבי מדיניות העישון.

ייתכן שניאלץ לבצע שינויים במסלול ההפלגה המאושר האחרון ,לאחר יציאתכם ,בשל מגוון סיבות כגון מזג האוויר ותנאי הים,
מקרי חירום של אורחים ,הענקת סיוע לאניות אחרות ,וחוסר יכולתה של האנייה לפעול במהירות הרגילה שלה בגלל בעיות
מכניות או טכניות שלא ציפינו להן .כמובן שנעשה כמיטב יכולתנו להימנע משנויים שישפיעו בצורה שלילית על מסלול ההפלגה
המאושר האחרון .עם זאת ,איננו יכולים לקבל אחריות בגין שינויים כלשהם שחלים כתוצאה מנסיבות שמעבר לשליטתנו (ראו
סעיף  )4.13או אשר אין להם השפעה שלילית משמעותית.

 3.9מה המשמעות אם אני מפליג בהפלגה המוגדרת “מועשרת תרבותית”?
הפלגות “מועשרות תרבותית” הינן מסלולי הפלגה בהם לפחות  75%מכלל האורחים מקורם באותה מדינה או אזור .במקרים
כאלו ,השפה המדוברת על ידי רוב האורחים תהיה לאו דווקא אנגלית ,אם כי ידיעת השפה האנגלית הינה דרישה מהצוות שלנו
על האנייה .כך שתמיד תוכלו להסתדר בכל מקום באנייה.

 4.6האם אתם יכולים לשנות או לבטל את השייט שלנו?
מדי פעם ,ייתכן שיהיה צורך לבצע שינויים ולתקן שגיאות בחוברות ובפרטים אחרים ,הן לפני והן אחרי ביצוע ואישור ההזמנות,
ולעתים נדירות יותר אף עלול להיות צורך לבטל הזמנות שאושרו .בעוד אנו תמיד משתדלים להימנע משינויים וביטולים ,אנו
חייבים לשמור לעצמנו את הזכות לעשות זאת .אם ניאלץ לבצע שינוי משמעותי או לבטל ,ניידע אתכם על כך מוקדם ככל
האפשר .אם יהיה זמן לעשות זאת לפני ההפלגה ,נציע לכם את האפשרויות הבאות:

הפלגות “מועשרות תרבותית” מתקיימות במספר מיעדנו ברחבי העולם ולכן הן יעד חופשה פופולרי עבור התושבים במדינות
האלו ,הצוות לרוב יהיה מאותן מדינות ,כך שהשפה העיקרית שתדובר על ידי האורחים באנייה תשקף את הרוב הזה.
בנוסף ,שירותים רבים ומוצרים רבים הותאמו להעדפות של הקהל המקומי .זה כולל :פעילויות ואירועים ,מבחר המזון והמשקאות,
המוצרים בחנויות שעל האנייה וכן מופעי הבידור ,שהותאמו לתרבות המקומית .האורחים כמובן עדיין ייהנו מהשירות האישי
והידידותי הידוע בעולם כ ,Gold Anchor Service -מהנוחות והפינוקים בעוד שהם משולבים בתרבות אחרת ובשפה אחרת
להשלמת חופשה מיוחדת במינה.
 .4מידע נוסף
 4.1מה קורה במקרה שאנחנו נוסעים עם קבוצה?
אנא התייעצו עם סוכן הנסיעות שלכם בנושא מקדמה ,תשלום ,ביטול ומידע אחר .התנאים וההוראות לנוסעים בקבוצות שונים
מאלה החלים על הזמנות פרטיות.
 4.2מה בנוגע לאורחים עם צרכים מיוחדים?
עליכם לוודא כי אתם כשירים מבחינה רפואית ופיזית לנסיעה וכי נסיעה כזו לא תסכן אתכם או כל אדם אחר .בעת ביצוע ההזמנה
(או מוקדם ככל האפשר במידה והבעיה הרפואית מתגלה לאחר ביצוע ההזמנה) עליכם לדווח לסוכן הנסיעות שלכם (או אלינו
אם הזמנתם ישירות איתנו) בכתב לגבי כל בקשה או דרישה שיש לכם המתיחסת לחדרי מגורים ,למושב בחדר האוכל או
שירותים שונים הנחוצים לכם בחופשתכם כולל סיוע רפואי או הבאת מכשור רפואי לאנייה למהלך ההפלגה .בנוסף ,אנו מבקשים
שאתם תיידעו אותנו על כל מצב רפואי או פיזי אשר ידרוש או עשוי לדרוש טיפול או השגחה רפואי/ת במהלך השייט שלכם ,או
אשר עשוי להשפיע או ישפיע על השייט שלכם בכל דרך שהיא (כולל שימוש בשירותים או במתקנים כלשהם) .אנא ספקו מידע רב
ככל האפשר על מנת שאנו נתכונן בהתאם ונעשה כל מאמץ אפשרי וסביר לארח אתכם באופן בטיחותי ונאות.
מעבר למצוין פה למטה ,באניות שלנו יש מספר מוגבל ומצומצם של חדרים המותאמים עבור אורחים עם מגבלות פיזיות שונות.
אורחים שהזמינו חדר מסוג זה חייבים למלא ולחתום על טופס מיוחד שאנו נספק לכם ולהחזיר אלינו במועד אישור ההזמנה על
מנת להבטיח שאנו נמקם בחדרים אלה רק אורחים שאכן זקוקים מבחינה רפואית לחדרים מסוג זה .על מנת להבטיח את הנ”ל,
אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל הזמנה או לשבץ מחדש חדר רגיל לאורחים שהזמינו חדר המיועד לאורחים עם מוגבלויות
בתואנת שווא ויסתבר לנו שלאורחים אלה אין סיבה רפואית אמיתית המצדיקה בקשה לחדר מיוחד .אנא צרו קשר עם סוכן
נסיעות או עם מחלקת הזמנות שלנו לקבלת מידע נוסף.
אנא שימו לב :בחלק מנמלי העגינה יתכן ולא יהיו תשתיות המספקות גישה לבעלי מוגבלויות ,מהאנייה לחוף ובחזרה ,לתחבורה
או לסיורי חוף מאורגנים .אורחים המשתמשים בכיסאות גלגלים חייבים להביא עמם את כיסא הגלגלים המתקפל שלהם ,וייתכן
שאזורים מסוימים באנייה יהיו בלתי נגישים עבורם .אם ברצונכם להביא כיסא גלגלים ממונע או קלנוע ,עליכם למלא טופס
מיוחד עבור אורחים עם צרכים מיוחדים הנקרא  Guest Special Needsאותו אנו נספק לכם במועד ביצוע ההזמנה .את הטופס
הכולל את מידות וגודל הכסא או הקלנוע יש לשלוח אלינו בדואר אלקטרוני למחלקה לשירותים מיוחדים בכתובתspecial_ :
 .needs@rccl.comהיות שעשויות להיות מגבלות מסוימות וייתכן שלא נוכל להיענות לבקשה זו .תנאים מסוימים (לדוגמה,
שימוש בדוברות) עלולים למנוע מאורחים עם כיסאות גלגלים מלרדת לחוף בנמלי עגינה מסוימים .אורחים בעלי נכויות או
בעיות רפואיות חייבים להיות מסוגלים לדאוג לכל צורכיהם בעצמם או לנסוע עם אדם המסוגל לספק את כל הסיוע הנדרש.
לצערנו ,עלינו לשמור על זכותנו לסרב להתיר הצטרפות של כל אדם אשר ,לדעתנו הסבירה ,אינו כשיר מבחינה פיזית או מנטלית
להפלגה ,או אשר ידרוש או עשוי לדרוש טיפול מעבר לזה שבן זוגו לנסיעה או אנו עצמנו יכולים לספק באופן סביר .לצערנו ,עלינו
לשמור על זכותנו לסרב להתיר הצטרפות להפלגה בהתאם לתקנת האיחוד האירופי  ,EU Regulation 1177/2010כולל סירוב
שנועד לענות על דרישות הבטיחות של החוק הבינלאומי ,חוקי האיחוד האירופי או חוקי המדינה או של רשויות מוסמכות אחרות,
או כאשר מבנה האנייה או הציוד והתשתית בנמל (כולל מסופים) אינם מאפשרים עלייה לאנייה ,ירידה ממנה או הובלה של נוסע
באופן בטיחותי או מסודר.
 4.3מה אם אני מפליג בהפלגות רצופות?
הפלגות רצופות הינן הפלגות שמתקיימות אחת אחרי השנייה .לדוגמא ,הפלגה במערב האיים הקאריביים ומיד לאחר מכן
הפלגה במזרח האיים הקאריביים .לתשומת ליבכם ,עלולות להיות כפילויות בפעילויות על האנייה ,בתפריטים ובבידור .כמו
כן ,ייתכן וחלק מהמתקנים על האנייה לא יהיו פעילים ביום ההחלפה בין ההפלגות עקב הכנת האנייה לקראת ההפלגה הבא.
ביום ההחלפה תצטרכו לרדת מהאנייה וזאת על מנת לעבור תהליך ירידה מהאנייה הכולל בדיקות מכס והגירה .כמו כן כל
אורחי ההפלגות הרצופות צריכים לעבור מחדש את תהליך הרישום של כרטיס ה ®SeaPass -שלהם בטרמינל הנמל ,לפני
שיוכלו לעלות חזרה על האנייה .אם הזמנתם את אותו החדר בשתי ההפלגות ,תוכלו להשאיר את החפצים שלכם בחדר ,אך אם
החדרים שונים ,תצטרכו לארוז את החפצים ולשים אותם במשמורת באנייה עד שהחדר החדש יהיה מוכן עבורכם.
אנא שימו לב ,מאחר והאניות אינן מפליגות תחת דגל ארה”ב ובהתאם לחוקי ארה”ב ,לא נוכל לאשר הזמנה של שתי הפלגות
רצופות שהראשונה מתחילה בנמל בארה”ב והשנייה מסתיימת בנמל אחר בארה”ב ,למעט מסלולים בהם יש נמל זר מרוחק .אם
אתם רוצים להזמין שתי הפלגות מעין אלו ,אנו ממליצים לא להזמין באתר חברת השייט ,אלא ליצור קשר עם מחלקת ההזמנות
שלנו או פנו לסוכן הנסיעות שלכם ,לקבלת ייעוץ עדכני בהתאם .במידה וניתקל בהזמנות כאלו ,בהן יש הפרה של החוק שלעיל,
אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל אותן ולזכות אתכם בסכום ששילמתם עבורן.
 4.4האם קיימות מגבלות גיל כלשהן?
על האניות היוצאות מנמלים באירופה ,אסיה ,דרום אמריקה ,אוסטרליה או ניו זילנד ,כל נוסע שטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים
( )18לא יורשה הפליג או לקבל חדר לבודד על האנייה אלא אם הוא מלווה ע”י הורה או אפוטרופוס חוקי או אדם מורשה שגילו
מעל שמונה עשרה שנים (.)18
אנא שימו לב ,שבכל האניות שלנו המפליגות מנמלים בארה”ב או קנדה ,הגיל המינימלי לכל אדם הנוסע בגפו הינו עשרים
ואחת שנים ( )21וחלים עליו כל תנאי הנוהל הנ”ל .עבור אנשים מתחת לגיל שמונה עשר ( )18בתחילת ההפלגה שאינם נוסעים
עם לפחות אחד מהוריהם או אפוטרופוס חוקי ,יידרש אישור בכתב עבור האדם/אנשים המורשים להתלוות לקטין .אישור זה חייב
להינתן מהורה  /אפוטרופוס חוקי .קטינים המפליגים עם מבוגר/ים שאינו ההורה או האפוטרופוס החוקי יידרשו להציג (א) דרכון
בתוקף של הקטין( ,ב) כל אשרות כניסה למדינות בהן נדרשת אשרת כניסה (ג) במקרה בו הקטין הוא מתחת לגיל שמונה עשר
( ,)18מכתב/תצהיר מקורי (לא צילום או העתק) אשר באופן חוקי או נוטריוני חתום גם על ידי לפחות אחד ההורים  /אפוטרופוס

בריאות ובטיחות האורחים נמצאות אצלנו בקדימות עליונה .היות שכך ,ובהתחשב במגבלות המתקנים ,הציוד והצוות הרפואי על
האנייה ,החברה לא תוכל לוותר בנושא זה ,או לפטור אנשים ממדיניות זו או לקבל בקשות לאישורים חריגים.

(א) (בגין שינויים מהותיים) תהיו רשאים לקבל את ההסדרים ששונו; או
(ב) תהיו רשאים לרכוש מאתנו שייט חלופי ,בסטנדרט ובמחיר דומה במידת האפשר .נציע לכם לפחות אפשרות חלופית אחת
בסטנדרט זהה או גבוה יותר ,שבגינה לא תידרשו לשלם יותר ממחיר החופשה המקורי .אם השייט החלופי יהיה זול יותר
מהמקורי ,אנו נחזיר לכם את ההפרש .אם אין ברצונכם לקבל את החופשה החלופית שאנו מציעים לכם ,באפשרותכם
לבחור מבין כל שאר החופשות שלנו .יהיה עליכם לשלם את המחיר בגין כל חופשה כזאת .כלומר ,ייתכן שתצטרכו לשלם
יותר אם החופשה שבחרתם יקרה יותר ,או לקבל החזר אם היא זולה יותר.
(ג) תהיו רשאים לבטל או לקבל את הביטול ,ובמקרה כזה תקבלו מיידית את מלוא ההחזר של כל הכספים ששילמתם לנו.
שימו לב ,האפשרויות לעיל אינן קיימות אם מדובר בשינוי מינורי בלבד.
 4.7מהו שינוי מהותי?
שינוי מהותי הוא שינוי לחופשה שאושרה לכם ,ואשר אנו יכולים לצפות במידה סבירה שישפיע על חופשתכם .להלן דוגמאות
לשינויים מהותיים ומינוריים:
שינוי מהותי :שינוי מיומיים של עגינה בנמל ,ליומיים של הפלגה.
שינוי מינורי :החלפת נמל עגינה אחד באחר; החלפת יום עגינה ביום הפלגה;
שינוי בלוח הזמנים מבחינת העגינה בנמלים ,כאשר האנייה עוגנת בכל אחד מהנמלים כמתוכנן; החלפת סדר העגינה בנמלים.
לעתים נדירות אנו עלולים להיתקל באילוצי ״כוח עליון״ (ראו סעיף  )4.13שיגרמו לשינוי או הפסקת החופשה לאחר תחילת ההפלגה,
אולם לפני סוף החופשה המתוכנן .מצב זה בהחלט אינו סביר ,אולם היה ויקרה ,אנו מתנצלים מראש שלא נוכל לתת החזרים (אלא אם
כן נקבל החזרים מהספקים שלנו) ,לשלם פיצויים או לשלם כל עלות או הוצאה שתיגרם לכם עקב כך.
 4.8האם תוכלו לסרב להתיר לנו להשתתף בהפלגה?
כן .אם ,לפי שיקול הדעת הסביר שלנו או של רב החובל או של רופא האנייה ,אינכם כשירים או נראה כי אינכם כשירים להפליג
מכל סיבה שהיא או עקב סיכון או סכנה לעצמכם או סכנה או הפרעה לאחרים ,אנו נהיה רשאים לסרב להתיר לכם להפליג באנייה
כלשהי ולסיים את השייט שלכם בכל עת .במקרה כזה נוכל להשאיר אתכם בכל נמל או מקום שבו האנייה תבקר מבלי שאנו נהיה
אחראים לכך .אתם תידרשו לשאת בכל העלויות ,ההוצאות או ההפסדים שייגרמו כתוצאה מכך ,ואנו לא נשלם כל פיצוי או החזר
כלשהו .עם סיומו של השייט שלכם בדרך זו ,לא תהיה לנו כל אחריות נוספת כלפיכם .כדי להבטיח את בריאות הנוסעים בהפלגה,
אנו עשויים גם לבקש מאורחים ,המגיעים לבידוק ומראים תסמינים של מחלות במערכת העיכול או מחלות אחרות המועברות
בקלות מאדם לאדם ,לדחות את ההפלגה שלהם למועד אחר ,זאת לאחר התייעצות עם הצוות הרפואי שלנו.
אותה זכות לסרב להתיר לכם להפליג או לעשות שימוש בשירותים כלשהם תחול כאשר לא תהיו כשירים או תיראו כבלתי כשירים
להפלגה ,או תתנהגו באופן חמור אחר כקבוע לעיל במהלך כל חלק אחר של השייט.
אם לא מסרתם לנו הודעה נאותה לגבי מוגבלות פיזית או נפשית כלשהי בהתאם לסעיף לסעיפים  3.2ו( 4.2 -כולל מסירת הודעה
לגבי שינוי או התדרדרות כלשהם לגבי מוגבלות שהודעתם לנו עליה) אשר תדרוש או עשויה לדרוש טיפול מעבר לזה שבן-לוויה
או אנו עצמנו מסוגלים לספק באופן סביר ,אנו רשאים לסרב להתיר לכם להשתתף בהפלגה .עם זאת ,לפי שיקול דעתנו ,ייתכן
שתקבלו החזר של התשלום עבור הקרוז בלבד .אנא ראו גם סעיף .1.3
בכל אנייה של  Royal Caribbean Internationalאנו מחויבים לספק לכל נוסע הפלגת נופש מצוינת .על מנת להבטיח שזהו
אכן מה שאתם והאורחים האחרים תקבלו ,ניסחנו קווי מדיניות להתנהגות האורחים .ניתן להשיגם באנייה .אנו מודים לכם מראש
על שיתוף הפעולה.
חשוב :הפרה של מדיניות התנהגות האורחים של  Royal Caribbean Internationalמהווה עילה לצעדים מתקנים מתאימים,
כולל החרמה של חומרים או פריטים בלתי ראויים והורדת האורח מהאנייה .מדיניות זו יכולה להשתנות ללא הודעה וללא חבות
ל .Royal Caribbean International-חברת  Royal Caribbean Internationalרשאית לאמץ כללים נוספים שלא נכללו
במדיניות זו.
 4.9מה קורה אם יש לנו תלונה?
במקרה הבלתי סביר שבו תהיה לכם סיבה להתלונן בעת השייט ,עליכם להודיע על כך מיד לצוות בדלפק הקבלה של האנייה
ולספק השירות/ים הרלוונטי (במידה ואין זה אנחנו) .זאת כדי להבטיח שתינתן לנו הזדמנות לטפל בבעיה ולנסות לפתור אותה.
כל תלונה בעל פה צריכה להינתן בכתב (בשפה האנגלית) לספק השירותים ולנו בהקדם האפשרי .אם לא ניתן יהיה לפתור
את הבעיה לשביעות רצונכם ותרצו להמשיך לטפל בה ,יהיה עליכם לכתוב לנו באנגלית לאחר שובכם( ,לכתובת הסוכן שלכם
שיעביר אלינו את תלונתכם בהקדם).יש לציין את מספר ההפניה של ההזמנה שלכם ופרטים מלאים לגבי תלונתכם בתוך  28יום
ממועד חזרתכם מהשייט ,אלא אם כן חלה הגבלת זמן שונה על תביעתכם  -ראו סעיפים  2.4 ,2.3 ,2.1ו .4.11-אנו נקבל תלונות
מהשם הראשון בלבד המופיע בהזמנה .אם תלונתכם מוגשת גם בשמם של נוסעים נוספים שנסעו בחברתכם ,אנו מבקשים
שתכללו את שמם המלא ומספר ההזמנה שלהם בכל התכתובות שתשלחו אלינו ,כולל ייפוי כוח חתום על ידם המסמיך אתכם
לטפל בתלונתם .לצערנו לא נוכל להיות אחראים לכל תלונה או תביעה אשר לא תדווחו במלואה בהתאם לנוהל פשוט זה.
בכל מקרה של חילוקי דעות בינינו אשר לא ניתן יהיה ליישבם בהסכמה ,ניתן יהיה לטפל בהם במסגרת תכנית בוררות
מיוחדת .זוהי תכנית פשוטה ולא יקרה .היא מבוססת על מסמכים בלבד וכוללת סכום מרבי של עלויות אשר אתם תשלמו
או עשויים לשלם.
אולם ,תכנית בוררות זו לא תהיה זמינה במידה וברצונכם לתבוע סכום הגבוה מ 2,285.00$-לאדם או  10,600.00$לטופס הזמנה,
או אם תביעתכם מתייחסת אך ורק או בעיקר לפגיעה פיזית או מחלה או לתוצאות של פגיעה או מחלה כאלה .במידה ואינכם
מעוניינים בבוררות ,תהיו רשאים לפנות לבית המשפט .שנינו מסכימים כי כל חילוקי דעות או תביעות יטופלו על ידי בתי המשפט של
מיאמי ,פלורידה ,ארה״ב בלבד ,ולא על ידי בתי המשפט של שום מדינה ,שטח או ארץ אחרת.

לוח לתכנון הפלגות 2020-2021
מקרא

הים התיכון
צפון אירופה,
המדינות הבלטיות
והאיים הבריטיים
הפלגות טרנס-אטלנטיות
הפלגות קצרות לאיים
הקאריביים (מתחת ל6-
לילות) ,איי הבהאמה וברמודה
מערב ,מזרח
ודרום האיים
הקאריביים
יבשת אמריקה
המפרץ הפרסי
אסיה
דרום האוקיינוס
השקט ,אוסטרליה
וניו זילנד
אלסקה
הפלגות טרנס-פסיפיות
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אניות

סדרת האנייה

®SYMPHONY OF THE SEAS
®HARMONY OF THE SEAS
®ALLURE OF THE SEAS

סדרת OASIS

®OASIS OF THE SEAS
®ANTHEM OF THE SEAS
®OVATION OF THE SEAS
®QUANTUM OF THE SEAS

סדרת QUANTUM

SPECTRUM OF THE SEASSM
®FREEDOM OF THE SEAS
®INDEPENDENCE OF THE SEAS

סדרת FREEDOM

®LIBERTY OF THE SEAS
®ADVENTURE OF THE SEAS
®EXPLORER OF THE SEAS
®MARINER OF THE SEAS

סדרת VOYAGER

®NAVIGATOR OF THE SEAS
®VOYAGER OF THE SEAS
®BRILLIANCE OF THE SEAS
®JEWEL OF THE SEAS
®RADIANCE OF THE SEAS

סדרת RADIANCE

®SERENADE OF THE SEAS
®ENCHANTMENT OF THE SEAS
®GRANDEUR OF THE SEAS
®RHAPSODY OF THE SEAS

סדרת VISION

®VISION OF THE SEAS
®MAJESTY OF THE SEAS
®EMPRESS OF THE SEAS
אנא שימו לב ,לוח לתכנון הפלגות זה מהווה קו מנחה בלבד.
כל המסלולים והתאריכים היו נכונים בעת הדפסת החוברת ,אך הם כפופים לשינויים ולזמינות.
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