תו ירוק בים כחול:

חדשה עולמית :ענקית השיט  ROYAL CARIBBEANמודיעה באופן
היסטורי על כניסתה לישראל בחודשים הקרובים!
החל ממאי הקרוב ולאורך עונת הקיץ והחגים תפעיל החברה מסלולי שיט של  3ו 7-לילות מנמל חיפה לאיים
האייקונים של יוון וקפריסין בספינת הפאר החדשה  -הOdyssey of the Seas-
ראש ממשלת ישראל ,בנימין נתניהו " :אני גאה בכך שישראל תהיה המדינה הראשונה בעולם שממנה תצא
ספינת הדגל החדשה של תאגיד השיט הענק  ROYAL Caribbeanמדובר באירוע כלכלי ,תיירותי
ותדמיתי חשוב למדינת ישראל".
נשיא ומנכ"ל  ROYAL CARIBBEANהעולמית ,מייקל ביילי" :אנו נרגשים להפליג לראשונה מישראל.
התכוננו לאירוע הזה כבר הרבה זמן ,ואנו מעריכים מאוד את ממשלת ישראל על שיתוף הפעולה והביטחון
בנו ,ושמחים על האפשרות להיות חברת השיט הראשונה בעולם שמאפשרת נופש על 'אי ימי ירוק' .אני
בטוח שזוהי רק ההתחלה בדרך להחזרת התיירות העולמית"
מנכ"ל סנורמה ,נציגת המכירות הבלעדית של  ROYAL CARIBBEANבישראל ,מר אורי שנבל" :מדובר
באירוע היסטורי ומרגש בקנה מידה לאומי .העובדה ש  ROYAL CARIBBEANבחרה בישראל היא
תעודת כבוד ענקית ,וברכה גם לעשרות אלפי הישראלים שיוכלו ליהנות מהספינה החדשה והמפנקת ביותר
בעולם ,וגם בשורה לכלכלה הישראלית שתהנה מפירות שיתוף הפעולה עם חברת שיט החשובה
והמשמעותית ביותר בעולם שתשיק את פעילותה מחיפה ,ישראל"
תאגיד השיט העולמי  ROYAL CARIBBEANבחר בישראל! החל ממאי הקרוב ולאורך תקופת הקיץ
והחגים ,תציע חברת הקרוזים המובילה בעולם באמצעות נציגת המכירות הבלעדית בישראל ,חברת סנורמה ,מסלולי
שיט של  3-7לילות מנמל חיפה לאיים האייקונים ביותר של יוון וקפריסין :רודוס ,סנטוריני ,מיקונוס ,חאניה,
אתונה ולימסול .ניתן להזמין כרטיסים החל מיום שלישי ה 9-במרץ .2021
הספינה שתשוט במסלול הזה היא הספינה החדשה ביותר של החברה ,ה – Odyssey of the Seas-שנחשבת
לדבר הבא מבחינה טכנולוגית בעולם הספנות .ה"אודיסאה" כוללת אטרקציות רבות מהסיפון ועד ירכתי
הספינה ,ביניהם סימולטורים המדמים גלישת גלים וצניחה חופשית ,קפסולה היורדת לעומק של  300רגל מתחת
לפני המים ,ברמן רובוטי ,בריכה ענקית מתחת לכיפת השמיים ,מסלול קרטינג ,ארקייד ,לייזר טאג ,הופעות
ועוד .בנוסף ,אורחי הספינה ייהנו ממגוון רחב של מסעדות הכוללות טעמים מכל העולם ,כמו לדוגמה ה-
 – Teppanyakiמסעדת אסייתית בסגנון יפני ,וה – Giovanni’s Italian Kitchen & Wine Bar-שמציע
טעמים מאיטליה .בספינה יופעל ,לראשונה בחברת  ROYAL CARIBBEANבית כנסת ימי לטובת
המתפללים בימי ההפלגה.
ראש ממשלת ישראל ,בנימין נתניהו " :בזכות מיליוני החיסונים שהבאנו ,אני גאה בכך שישראל תהיה המדינה
הראשונה בעולם שממנה תצא ספינת הדגל החדשה של תאגיד השיט הענק  .ROYAL CARIBBEANההחלטה
של  ROYAL CARIBBEANלהגיע לישראל מהווה הבעת אמון משמעותית במדיניות שלנו .מדובר באירוע
כלכלי ,תיירותי ותדמיתי חשוב למדינת ישראל .ישראל היא מודל הצלחה עולמי .נמשיך בתוכנית שלנו  -הדרכון
הירוק  -כדי שנצא מהקורונה בשלום .כפי שהפכנו את ישראל לאלופת העולם בחיסונים ,כך נהפוך אותה לאלופת
העולם בכלכלה ובתיירות בעידן שאחרי הקורונה".
למעשה זאת הפעם הראשונה שישראלים יוכלו לעלות על שיט ברמה כה גבוהה ישירות מישראל ,כאשר ההפלגות
יצאו מחיפה החל מ 2.6-ועד סוף ספטמבר .מדובר במהלך תיירותי גדול במיוחד ,כאשר כ 70-אלף ישראלים
יוכלו ליהנות מההפלגות ,ולא פחות חשוב מכך מדובר במהלך כלכלי משמעותי מאוד למדינת ישראל ,כאשר
הרוב המוחלט של הספקים – כולל מזון ,תנאי כשרות ,לוגיסטיקה ,מיסי נמל ועוד ייכנסו לכלכלה הישראלית.

רויאל קריביאן דואגת להציע חופשות בריאות ובטוחות כך שאורחי הספינה יכולים לעלות עליה ללא חשש.
בשיתוף עם רשויות הבריאות והתיירות בישראל ,הקרוזים מחיפה יהיו הראשונים להציע שיט עבור מחוסנים
ומחלימים – מהאורחים ועד אנשי הצוות .בהמשך ,רויאל קריביאן תרחיב על אמצעי בריאות ובטיחות נוספים
שיוטמעו על ידי ישראל.
לצפייה בסרטון המציג את הספינה והאטרקציות השונות שבה לחצו כאן.
למידע נוסף ויעוץ אודות הקרוז הראשון של רויאל קריביאן בישראל בעברית לחצו כאן.
למידע נוסף ויעוץ אודות הקרוז הראשון של רויאל קריביאן בישראל באנגלית לחצו כאן.

אודות רויאל קריביאן
רויאל קריביאן אינרטנשיונל מביאה חדשנות לים כבר יותר מ 50-שנה .כל ספינה מכילה את החידושים
הטכנולוגיים האחרונים והחוויות האחרונות עבור שיט מושלם למטיילים .החברה ממשיכה להרחיב את היצע
הקרוזים שלה ומגיעה כבר ליותר מ 270-יעדים ב 72-מדינות ב 6-יבשות שונות ,כולל האי הפרטי של רויאל
קריביאן באיי הבהאמה –  Perfect Day at CocoCayועכשיו מגיעה גם לישראל .רויאל קאריביאן הוכרזה גם
כ"חברת הקרוזים הטובה ביותר" במשך  18שנים ברציפות על ידי מגזין התיירות .The Weekly Readers
רויאל קריביאן מקבלת את ההמלצות של פאנל הבריאות בהפלגות שהקימה ,הכולל מומחי בריאות הציבור
ומדענים ,כדי לספק חופשה בריאה ובטוחה יותר עבור כל הנופשים שלה .הנחיות הבריאות והבטיחות ,כמו גם
הגבלות אזוריות עשויות להשתנות בהתאם להתפתחות ,לסטנדרט הבריאות ולדרישות ממשלתיות .למידע נוסף
ועדכונים על מומלץ לבקר באתר  ,www.royalcaribbean.com/cruise-ships/itinerary-updatesלהיוועץ עם
סוכן נסיעות או להתעדכן באתרים ממשלתיים.
למידע עדכני עבור המדיה ניתן לעקוב אחרי רויאל קאריביאן בטוויטר ( )@RoyalCaribPRאו להיכנס לאתר
RoyalCaribbeanPressCenter.com

בתמונות ספינת Odyssey of the Seas
מצורף וידאו של מנכ"ל סנורמה ,נציגת המכירות הבלעדית של  ROYAL CARIBBEANבישראל ,מר אורי שנבל
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