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אנדי סטיוארט ,נשיא ומנכ"ל  NCLאמר בטקס החגיגי ,שנערך במספנות מאייר ורפט שבגרמניה " :אוניית Norwegian
 Encoreהחדשה והמשודרגת ,תצטרף לסדרת  Breakaway Plusזמן קצר אחרי אחותה ,אוניית Norwegian Bliss
שהשקתה צפויה כבר בחודש מאי השנה
 :Categoryקרוזים

חברת הפלגות הנופש ) NCLנורוויג'ן קרוז ליין( ציינה את תחילת עבודות הבנייה של האוניה החדשה ,בטקס חגיגי
שהתקיים במספנת מאייר ורפט ) ,(Meyer Werftשבגרמניה .האונייה תקרא  ,Norwegian Encoreועם השלמת בנייתה
בסתיו  ,2019היא תפליג ליעדים הפופולריים ביותר באיים הקריביים ,מנמל היציאה במיאמי.
אנדי סטיוארט ,נשיא ומנכ"ל  NCLאמר" :אוניית  Norwegian Encoreהחדשה והמשודרגת ,תצטרף לסדרת
 Breakaway Plusזמן קצר אחרי אחותה ,אוניית  Norwegian Blissשהשקתה צפויה כבר בחודש מאי השנה .אנו
נרגשים להתחיל את בנייתה של  ,Norwegian Encoreשהינה המשך ישיר למורשת רבת שנים של טכנולוגיית שייט
מתקדמת ,לצד תכנון ועיצוב ייחודי".
אנדי הוסיף ואמר" :אנו גאים במותג  NCLשכבר יותר מ 50-שנה יוצר חוויות נופש בלתי נשכחות לאורחי הספינה,
במסלול ההפלגה הייחודי ממיאמי לאיים הקריביים .האוניות בסדרה היוקרתית שלנו  Breakaway Plusמותאמות
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בצורה מושלמת לסיורים עוצרי נשימה ,באיים הנחשבים בין היפים ביותר בעולם".
בטקס החגיגי ,שנערך בנוכחות בכירי החברה וחברת האם ,נחתך לוח הפלדה הראשון המסמל את התחלת בניית
האוניה ,שצפויה להיכנס לשירות כבר ב 31-באוקטובר  .2019האונייה  Norwegian Encoreתהיה ה 17-במספר להצטרף
לצי החברה ,וה 4-והאחרונה שתסגור את סדרת אוניות  Breakaway Plusהיוקרתית .העיצוב המיוחד של האונייה
יכלול קירות זכוכית מיוחדים לאורך טרקליני האירוח ,המציעים לאורחי האוניה לחוות את האוקיינוסים והימים באופן
בלתי אמצעי .כמו כן ,עיצוב מודרני ויוקרתי מבטיח חוויית אירוח מפנקת ,לצד שירות ברמה הגבוהה ביותר ,בידור,
מבחר קולינארי בין מסעדות קונספט ייחודיות ,אתרי ספא ומגוון פעילויות לכל המשפחה .האונייה ,המיועדת לכ4,000-
נוסעים ,תפליג מידי יום ראשון במסלול בן שבעה ימים לאיים הקריביים מנמל מיאמי .הזמנות להפלגות הראשונות
בסתיו  2019יהיו זמינות החל מחודש מרץ הקרוב.

כזכור ,אוניית  Norwegian Blissצפויה לצאת להפלגת הבכורה שלה באלסקה כבר במאי  .2018ההפלגות יצאו מידי
יום שבת מנמל סיאטל ,לשבעה ימי שייט מרתקים ,הכוללים עצירות בקטצ'יקן ,ג'ונו ,סקאגוויי וויקטוריה בקולומביה
הבריטית ,יחד עם הפלגה בין קרחונים ציוריים שירגישו קרובים במיוחד בזכות טרקליני הזכוכית המיוחדים של
 .Norwegian Blissבעונת החורף של שנת הבכורה שלה ,המתחילה בנובמבר  Norwegian Bliss ,2018תצא להפלגות
בנות שבעה ימים בקריביים המזרחיים ,שיצאו מידי יום שבת מנמל מיאמי ,עם עצירות בסנט תומאס באיי הבתולה של
ארה"ב ,טורטולה באיי הבתולה של בריטניה ונסאו באיי הבהאמה.
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