
 Visions of the seas רויאל קריביאן:
מינה אתכם לחקור את תרבויות העולם, לראות נופים מז Visions of the seas רויאל קריביאן:

 רספקטיבה חדשה על המושג "חופשה"!עוצרי נשימה, לצבור חוויות חדשות ולקבל פ

שמשלבת ים תמיד הרבה רבים מאתינו חולמים לקחת פסק זמן ולצאת לנופש מפנק על הים. חופשה 

יותר מהנה, מרגיעה וחווייתית בהשוואה לכל חופשה אחרת. וכאשר מכניסים למשוואה ספינה 

ליצור עבורכם את  והיא: לכל הצרכים שלכם למטרה אחת בלבדמותאמים המתקנים בה מפוארת ו

  אשר תיחרט בזיכרונכם לאורך שנים.אין ספק כי מדובר בחופשה חווית הנופש המושלמת, 

 שילוב מנצח: ביקור ביעדים לצד אטרקציות פנאי
 ,לצד פעילויות מאוד מגוונות ביקור ביעדים נבחרים ברחבי העולם ובתוכ המשלב נופשאם חיפשתם 

. על הסיפון אין רגע דל ותוך כדי תיקח אתכם ישירות אל היעד Visions of the seas :רויאל קריביאן

תוכלו ליהנות משפע של אטרקציות  ומרתקים, ליעדים חדשיםשאתם מפליגים מחוף לחוף ונחשפים 

 משחק, ברים ופאבים, בריכות, מסיבות, ומכונות , שולחנות: ערבי סרטים בחוץכגון יבזמנכם הפנו

 . ועוד לילדים פעילויות ייחודיות, מופעיםמסעדות משובחות, 

 אירוח ברמה הגבוהה ביותר
ללא ספק מגדירה מחדש את חוויית השיט באמצעות אירוח  Visions of the seas :הרויאל קריביאן

קרוז הנופשים בה יכולים לקחת פסק זמן מכל האקשן המתרחש על הסיפון . במהלך מעורר השראה

 :וליהנות מאירוח ברמה הגבוהה ביותר ,יוקרתייםהם הבחדרי

 ( חדרים סטנדרטייםINTERIOR) – החדרים הסטנדרטיים של הספינה כוללים מערך שלם 

יפיקו את מרב  ,כך שכולם, מהגדול לקטן .של מתקנים בהתאמה מלאה לכל המשפחה

 ההנאה מהשהות.

 ( חדרים עם נוף לים(OCEAN VIEW – תוכלו לקחת אתנחתא חדרים עם הנוף לים ב

 ,במהלך ההפלגה, כאשר אתם נרגעים אל מול תמונת נוף עוצרת נשימה של הים מחוץ לחלון

 המשתנה לה מחוף לחוף.

 ( חדרים עם מרפסתBALCONY) –  אין כמו לקחת נשימה עמוקה וליהנות מרגע של

מרפסת עם נוף לים. חדרי הבלקוני מזמינים אתכם ליהנות מפיסת גן עדן חדר ולו פרטיות ב

 קטנה ממש במרחק נגיעה.

 ( סוויטות(SUITE – מתקנים מפנקים, אקסטרה מקום וחוויית נופש שלא ידעתם כמותה. אם

לכת עד הסוף וליהנות מחופשה של פעם בחיים, הסוויטות של הרויאל קריביאן ברצונכם ל

 מחכות רק לכם.

 הפרטים הקטנים שעושים את ההבדל
נופש חווית בין אם כזוג אשר מחפש מקום מפלט רומנטי ובין אם כמשפחה ולה ילדים קטנים, 

ותפורה  למושלמתיוקרתית היא כזו ששמה דגש על כל הפרטים הקטנים שהופכים את החופשה 

תוך , במיוחד כדי להתאים לצרכים שלכם עוצבה Visions of the seas רויאל קריביאן:ה .למידותיכם

על מנת שאתם לא תצטרכו לחשוב על כלום, מלבד ההנאה  ,עד לרמת הפרט הקטן ביותרחשיבה 

 שלכם. 

ותיהנו מחופשה  Visions of the seasעל הרויאל קריביאן: כבר עכשיו ינו את מקומכם שרי

 שתתעלה על כל הציפיות שלכם ויותר.

 


