®Oasis of the Seas
Oasis Class

דף מידע
מספר אנשי צוות:

מספר אורחים:

2,182

5,606

בתפוסה זוגית

מספר סיפונים:

18

מסעדות ובתי קפה
חדר אוכל ראשי ומפואר המתפרש
על פני  3סיפונים
Windjammer Marketplace

מזנון חופשי בו מוגשות ארוחת בוקר ,צהריים וערב
S olarium Bistro

קולינריה בריאה

S orrento's Pizza

פיצרייה

Boardwalk D og House

נקניקיות מובחרות
Park Café

בית קפה לארוחות קלילות הממוקם בסנטרל פארק
Café P romenade

חודשה בשנת:

משקל:

2019

226,838

שנת השקה2009 :

ברים ,טרקלינים ומועדונים
·  Vintagesבר יין ·  Bolerosבר בסגנון לטיני
·  S chooner Barבר בהשראת עולם השייט
·  Rising Tideבר העולה ויורד בין שלושה סיפונים!
·  Globe & Atlas pubפאב בסגנון אנגלי
·  Jazz On 4מועדון ג'אז
·  Spotlight SM Karaokeבר קריוקי
· Playmakers SM Sports Bar
·  Bionic Barצמד ברמנים רובוטיים
·  Music Hallבר ומתחם הופעות חיות
·  The Lime & C oconut SMבר בריכה הנפרש על

שלושה סיפונים ועוד ברים וטרקלינים נוספים...

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

בידור ,אטרקציות וקניות

בית קפה בו מוגשים משקאות ,כריכים ,עוגות ומאפים
SM

מסעדת

Chops Grille

סטייקים )בתוספת תשלום(

Giovanni's Table

מסעדה איטלקית

)בתוספת תשלום(

Izumi Hibachi & Sushi

מסעדה יפנית

)בתוספת תשלום(

C oastal K itchen

מסעדה לאורחי הסוויטות
ולחברי מועדון בדרגת Pinnacle

)ארוחת ערב בלבד לאורחי סוויטות בדרגת (Junior

150 C entral Park

מסעדת גורמה

)בתוספת תשלום(

® Johnny Rockets

דיינר אמריקאי

)בתוספת תשלום(

Portside BBQ S M

מסעדת ברביקיו אותנטית
El Loco Fresh S M

מסעדה מקסיקנית
Sugar Beach S M

חנות ממתקים וגלידה

)בתוספת תשלום(

S tarbucks® C offee

בית קפה

)בתוספת תשלום(

®  C entral Parkפארק שופע בצמחייה
ובו מסעדות ,חנויות ובית קפה
®  Boardwalkטיילת חיצונית עם מגוון פעילויות,
מסעדות ,חנויות ובתי קפה
 CATSהמופע המצליח מברודווי ומופעים נוספים באולם
התיאטרון המרכזי והמפואר
מופעים ייחודיים בתיאטרון AquaTheatre -
S tudio B

· זירת החלקה על הקרח · מופע החלקה מרהיב

 Royal Promenadeטיילת ובה בתי קפה ,ברים
ומגוון חנויות דיוטי פרי לחוויית קניות מושלמת
 Casino Royale SMבסגנון לאס-וגאס
ובו שולחנות משחק ומכונות מזל
אומגה בגובה  9סיפונים
®  Flow Riderסימולטור גלישת גלים
שני קירות טיפוס
SM

The Ultimate Abyss

המגלשה הגבוהה ביותר בים ,בגובה  10סיפונים!
 3 The Per fect S torm SMמגלשות מים
בגובה  3סיפונים!
Laser Tag: Clash for the Crystal City

משחק אתגרי עם רובי לייזר

Escape Room: Mission C ontrol: Apollo 18

חדר בריחה

)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

®Oasis of the Seas

המשך דף מידע
ספא וכושר

ילדים ונוער

Vitality

Royal Babies & Tots® Nursery

SM

ספא מפואר at S ea
המציע מגוון רחב של טיפולים

)בתוספת תשלום(

מועדון כושר מאובזר
מגרש ספורט
* השתתפות בחוגים הינה בתוספת תשלום

פעוטון לגילאי  6-36חודשים

מועדון ®  Adventure Oceanהמציע מגוון
פעילויות ומתחמי בילוי לילדים ונוער
בגילאי 3-17
קרוסלה

בריכות
SM

סיפון בריכה מעוצב באוירה קאריבית
עם בריכות חיצוניות ובריכות גקוזי

Splashaway Bay

פארק מים לקטנטנים

 S olariumלמבוגרים ובו בריכה מקורה
שפע בריכות ג'קוזי ,כולל בריכות ג'קוזי תלויות,
המעניקות נוף פנורמי מרהיב

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

*המידע עשוי להשתנות בכל עת וללא התראה מראש

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

