®Harmony of the Seas
Oasis Class

דף מידע
מספר אורחים:

5,479

בתפוסה זוגית

מספר אנשי צוות:

2,394

מספר סיפונים:

מסעדות ובתי קפה
חדר אוכל ראשי ומפואר המתפרש
על פני  3סיפונים
Windjammer Marketplace
מזנון חופשי בו מוגשות ארוחת בוקר ,צהריים וערב
Sorrento's Pizza
פיצרייה
Boardwalk Dog House
נקניקיות מובחרות
Park Café
בית קפה לארוחות קלילות
הממוקם בסנטרל פארק
Café Promenade
בית קפה בו מוגשים משקאות,
כריכים ,עוגות ומאפים
Chops GrilleSM
מסעדת סטייקים )בתוספת תשלום(
Jamie's Italian
מסעדה איטלקית של השף
המפורסם ג'יימי אוליבר
)בתוספת תשלום(

Izumi Hibachi & Sushi
מסעדה יפנית

)בתוספת תשלום(

18

שנת השקה:

משקל:

2016

226,963

המשך ...מסעדות ובתי קפה
150 Central Park
מסעדת גורמה

)בתוספת תשלום(

Starbucks® Coffee
בית קפה

)בתוספת תשלום(

* משקאות קפה ותה פרימיום ,משקאות אלכוהוליים ומשקאות קלים ממותגים
הינם בתוספת תשלום

ברים ,טרקלינים ומועדונים
· ® Bionic Barצמד ברמנים רובוטיים
שיכינו לכם קוקטיילים מופלאים
·  Vintagesבר יין
·  Bolerosבר בסגנון לטיני
·  Dazzlesבר ומועדון לילה המתפרש על פני שני סיפונים
·  Schooner Barבר בהשראת עולם השייט
·  Rising Tideבר העולה ויורד בין שלושה סיפונים!
·  Boot & Bonnetפאב בסגנון אנגלי
·  Jazz On 4מועדון ג'אז
·  On Airמועדון קריוקי
·  The Atticמועדון של מופעי קומדיה ומוסיקה חיה
ברים וטרקלינים נוספים...
* משקאות קפה ותה פרימיום ,משקאות אלכוהוליים ומשקאות קלים ממותגים
הינם בתוספת תשלום

Coastal Kitchen
מסעדה לאורחי הסוויטות
ולחברי מועדון בדרגת Pinnacle

)ארוחת ערב בלבד לאורחי סוויטות בדרגת (Junior

Sabor Taqueria & Tequila Bar
מסעדה מקסיקנית )בתוספת תשלום(
®Johnny Rockets
דיינר אמריקאי

)בתוספת תשלום(

* משקאות קפה ותה פרימיום ,משקאות אלכוהוליים ומשקאות קלים ממותגים
הינם בתוספת תשלום

*המידע עשוי להשתנות בכל עת וללא התראה מראש

המשך דף המידע

הוכן על ידי סנורמה ,נציגת מכירות בלעדית של תאגיד רויאל קריביאן בישראל

®Harmony of the Seas

אינטרנט
מגוון חבילות אינטרנט מהיר ®VOOM
לגלישה ברחבי האנייה )בתוספת תשלום(

המשך דף מידע

ספא וכושר
ספא מפואר VitalitySM at Sea
המציע מגוון רחב של טיפולים )בתוספת תשלום(
מועדון כושר מאובזר

בידור ,אטרקציות וקניות

מגרש ספורט
* השתתפות בחוגים הינה בתוספת תשלום

 GREASEהמחזמר המצליח מברודווי
באולם התיאטרון המרכזי
 Columbusמחזמר מקורי לילדים ולנוער
מופע ייחודי The Fine Line
בתיאטרון המים AquaTheatre
Studio B
· זירת החלקה על הקרח
· מופעי החלקה מרהיבים:
 1887 :A Journey in Timeו – iSkate
The Perfect StormSM
 3מגלשות מים בגובה  3סיפונים!
The Ultimate AbyssSM
המגלשה הגבוהה
ביותר בים ,בגובה  10סיפונים!
Central Park
פארק שופע בצמחייה ובו מסעדות,
בית קפה וחנויות דיוטי פרי
לחוויית קניות מושלמת
Boardwalk
טיילת חיצונית עם מגוון פעילויות,
מסעדות ובתי קפה

בריכות
 3בריכות חיצוניות
 Solariumלמבוגרים
 10בריכות ג'קוזי ,מתוכן שתי בריכות ג'קוזי
תלויות עם נוף פנורמי מרהיב

ילדים ונוער
 Royal Babies & Tots® Nurseryפעוטון
לגילאי  6-36חודשים
מועדון ®Adventure Ocean
המציע מגוון פעילויות ומתחמי בילוי לילדים
ונוער בגילאי 3-17
קרוסלה
Splashaway BaySM
פארק מים רחב ידיים לילדים ובו מתקני מים

Royal Promenade
טיילת ובה בתי קפה ,ברים
ומגוון חנויות דיוטי פרי לחוויית קניות מושלמת
Casino RoyaleSM
בסגנון לאס-וגאס ובו שולחנות משחק ומכונות מזל
אומגה בגובה  9סיפונים
®FlowRider
סימולטור גלישת גלים
שני קירות טיפוס

*המידע עשוי להשתנות בכל עת וללא התראה מראש

הוכן על ידי סנורמה ,נציגת מכירות בלעדית של תאגיד רויאל קריביאן בישראל

