דף מידע
מספר אורחים:

4,180

בתפוסה זוגית

מספר אנשי צוות:

1,500

מספר סיפונים:

16

שנת השקה:

משקל:

2016

168,666

המידע רלוונטי להפלגות שאינן מתחילות או עוגנות בסין

מסעדות ובתי קפה
חדר אוכל ראשי ומפואר המתפרש
על פני  3סיפונים
Windjammer Marketplace
מזנון חופשי בו מוגשות ארוחת בוקר ,צהריים וערב
Sichuan Red
מטבח סיני אותנטי

)בתוספת תשלום(

Sorrento's Pizza
פיצרייה
Seaplex Dog House
נקניקיות מובחרות מסוגים שונים
The Café TWO70
בית קפה לארוחות קלילות
Splashaway Cafe
מזנון המגיש ארוחות קלות
על שפת הבריכה
Gold/Silver Dining and Lounges
מסעדות וטרקלינים ייחודיים לאורחי סוויטות
Gold/Silver
La Patisserie
בית קפה

)בתוספת תשלום(

Chops GrilleSM
מסעדת סטייקים )בתוספת תשלום(
Jamie's Italian
מסעדה איטלקית של השף המפורסם ג'יימי אוליבר
)בתוספת תשלום(

Izumi Japanese Cuisine
מסעדה יפנית )בתוספת תשלום(
Wonderland by Dadong
קולינריה סינית עילית

)בתוספת תשלום(

Teppanyaki
מטבח יפני ייחודי

)בתוספת תשלום(

ברים ,טרקלינים ומועדונים
·  Bolerosבר בסגנון לטיני
·  Vintagesבר יין
·  Music Hallבר ומתחם הופעות חיות
·  Schooner Barבר בהשראת עולם השייט
·  Bionic Barצמד ברמנים רובוטיים
·  Sunshine Barבר
·  Sky Barבר
·  Pool Barבר
·  Diamond Clubטרקלין וברים וטרקלינים נוספים...
* משקאות קפה ותה פרימיום ,משקאות אלכוהוליים ומשקאות קלים ממותגים
הינם בתוספת תשלום

בידור ,אטרקציות וקניות
תיאטרון ראשי ומפואר – בידור בסגנון ברודווי
TWO70
אולם מופעים חדשני ומתחם בילוי ייחודי
המציע נופים פנורמיים
®SeaPlex
מתחם בילוי המקורה הגדול בים – מכוניות מתנגשות,
בית ספר לקרקס ,החלקה על גלגליות,
משחקי  Xboxועוד!
RipCord® by iFly
סימולטור צניחה
®North Star
קפסולת זכוכית מרחפת
®FlowRider
סימולטור גלישת גלים
Casino RoyaleSM
בסגנון לאס-וגאס ובו שולחנות משחק ומכונות מזל
Royal Esplanade
טיילת ובה בתי קפה ,ברים ומגוון
חנויות דיוטי פרי לחוויית קניות מושלמת
קיר טיפוס
חדר בריחה

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

*המידע עשוי להשתנות בכל עת וללא התראה מראש

המשך דף המידע

בישראל
www.sunorama.co.il
של תאגיד רויאל קריביאן
סנורמה
בלעדית
באתר
מכירות
למצוא
נציגת
סנורמה,ניתן
ידי נוספים
פרטים
הוכן על

המשך דף מידע

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

ילדים ונוער
 Royal Babies & Tots® Nurseryפעוטון
לגילאי  6-36חודשים

מועדון כושר מאובזר
מגרש ספורט במתחם הSeaPlex® -
* השתתפות בחוגים הינה בתוספת תשלום

בריכות
בריכה חיצונית

מועדון ® Adventure Oceanהמציע מגוון
פעילויות ומתחמי בילוי לילדים ונוער
בגילאי 3-17
Splashaway BaySM
פארק מים לילדים ובו מתקני מים ובריכת זרמים

בריכה מקורה
 Solariumלמבוגרים ובו בריכה מקורה
בריכות ג'קוזי

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

*המידע עשוי להשתנות בכל עת וללא התראה מראש

בישראל
www.sunorama.co.il
של תאגיד רויאל קריביאן
סנורמה
בלעדית
באתר
מכירות
למצוא
נציגת
סנורמה,ניתן
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פרטים
הוכן על

