הספינה החדשה של  ROYAL CARIBBEANבדרכה לישראל
ה Odyssey Of The Seas-סיימה את הכנותיה והחלה במסעה לכיוון חופי הארץ.
החל ממאי הקרוב ולאורך תקופת הקיץ והחגים ,תציע לישראלים מסלולי שיט של  3-7לילות מנמל חיפה
לאיים האייקונים של יוון וקפריסין
מייקל ביילי ,נשיא ומנכ"ל רויאל קריביאן" :מצפים כבר לחופשות הבלתי נשכחות שהספינה תייצר"

תאגיד השיט העולמי  ROYAL CARIBBEANמודיע היום (רביעי) כי הספינה החדשה – ה"אודיסאה" –
סיימה את הכנותיה והיא בדרכה לישראל.
"האודיסאה" היא ספינת רויאל קריביאן הראשונה איי פעם שקובעת את בסיסה בישראל ,אשר תציע
לישראלים החל ממאי הקרוב ולאורך תקופת הקיץ והחגים ,מסלולי שיט של  3-7לילות מנמל חיפה לאיים
האייקונים של יוון וקפריסין :רודוס ,סנטוריני ,מיקונוס ,חאניה ,אתונה ולימסול.
עם סיום ההכנות ,שבוצעו בגרמניה על ידי חברת  ,Meyer Werftנכנסה הספינה באופן רשמי למצבת
הספינות של רויאל קריביאן – והיא הספינה ה 25-של תאגיד השיט העולמי.
"כניסת ה'אודיסאה' באופן רשמי למשפחת רויאל קריביאן מהווה משב רוח מרענן .המשאבים ,התשוקה
והעבודה הקשה שהושקעו בה תניב חופשות בלתי נשכחות" ,אומר מייקל ביילי ,נשיא ומנכ"ל רויאל
קריביאן".
הספינה החדשה של רויאל קריביאן שוקלת  169אלף טון ,אורכה  347מטרים ורוחבה  41מטרים .הנופשים
על הספינה ייהנו מהיצע החוויות הייחודיות של רויאל קריביאן ,ומ 12-פעילויות חדשות לחלוטין ,ביניהן:
שתי בריכות ענקיות מתחת לכיפת השמיים עם מגלשות וחוויות מים; מתחם מקורה וחיצוני עבור פעילות
ספורטיבית ,כולל משחקיית ארקייד; מגוון רחב של מסעדות במגוון טעמים בינלאומי ,בהן הTeppanyaki-
– מסעדת אסייתית בסגנון יפני ,וה Giovanni’s Italian Kitchen & Wine Bar-האיטלקית ,ועוד.
בהמשך היום ,בחצות (שעון ישראל) תערוך רויאל קריביאן חגיגה וירטואלית בעמוד הפייסבוק שלה לרגל
כניסה ה"אודיסאה" לצי הרשמי החברה  .החגיגה פתוחה לכל ותכלול :מופע מאולם ההופעות הTwo70-
שעל סיפון ה Quantum of the Seas sailing-ששטה בסינגפור ,ומילים של בכירים ברויאל קריביאן.
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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
ללמעלה 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 18
שנים 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 הנופשים שלה .הנחיות הבריאות והבטיחות ,כמו גם הגבלות אזוריות עשויות
להשתנות בהתאם להתפתחוי ות ,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
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