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היעדים החמים של נורוויג'ן קרוז ליין לחופשה הבאה שלכם
בחורף הקרוב
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חברת הפלגות הנופש נורוויג'ן קרוז ליין מציעה ללקוחותיה את היעדים הכי חלומיים ומרהיבים ,על הסיפונים הכי
מפנקים ולאורך כל השנה
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חברת הפלגות הנופש נורוויג'ן קרוז ליין ) (NCLמציעה ללקוחותיה את היעדים הכי חלומיים ומרהיבים ,על הסיפונים
הכי מפנקים ולאורך כל השנה ,תמיד תוכלו למצוא את היעד הנכון עבורכם .אז למה אתם מחכים? את חג החנוכה
הבא אולי תבלו כבר על הסיפון.
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הירוק המנצח – צהוב השמש וגווני הטורקיז של המים היפים בעולם
תספגו את השמש באיים הקריביים ובאיי הבהאמה ,תצללו בין שלל דגים צבעוניים ולצד צבי ים ענקיים ,בהפלגה
שיוצאת ממיאמי ,טמפה ,ניו יורק ,ניו אורלינס ואורלנדו ,יש שפע של אפשרויות יציאה לאותה חופשת שייט טרופית
שחלמתם עליה .לחקור את חורבות המאיה העתיקות ,לטפס על מפל מלכותי ולרכוב על סוסים לאורך קו החוף
הבתולי ,או פשוט לשבת ,להירגע וליהנות מחיי האי השלווים.
בנובמבר הקרוב יצאו מספר הפלגות ליעדים אלו כולל הפלגות קצרות באורך  3-7ימים ממיאמי לאיי הבהמה וקי ווסט
בין התאריכים  21/11/21-24/01/22לבחירתכם ,בין היתר על גבי ספינת NORWEGIAN SKYאשר שופצה באופן מקיף
בשנת  2019ומציעה כ 10-מסעדות נושא ,מגוון רחב של ברים וטרקלינים ,ספא וקזינו וכן היצע רחב של אפשרויות
בידור לילדים ומשפחות .השייט לאיי הבהמה כולל עגינה באי הפרטי של נורוויג'ן גרייט סטירופ קיי על חופיו
המושלמים.
עבור השייט שלכם לקאריביים בחורף הקרוב ,תוכלו לבחור מגוון מסלולים של  5-7ימים או  11ימים בין התאריכים
 06/11/21-08/02/22באחת משבע ספינות תענוגות ,כולל ספינת התענוגות החדשה והמדהימה NORWEGIAN
 ENCOREאשר נבנתה בשנת  2019ומתגאה במסלול המרוצים הגדול ביותר בים ,מתחם מציאות מדומה מופלא הכולל
לייזר טאג חדשני ,הופעות זוכות פרסים ובניהם מחזה הברודווי המוכר זוכה שישה פרסי הטוני "קינקי בוטס" ועוד
מגוון אטרקציות לכל המשפחה .הספינה מציעה את השייט לקאריביים במגוון רחב של תאריכים החל מנובמבר ועד
פברואר .כמו כן ,ספינת  NORWEGIAN BREAKAWAYהנבחרה כספינה הטובה ביותר למשפחות על ידי המגזין
האמריקאי  USA TODAYומציעה כ 25-מסעדות שונות ומועדון רוק מטורף .עם האתרים הכי ייחודיים באזורים
הטרופיים ביניהם קוזומל ,מקסיקו ,רואטן ,איי המפרץ ,הרווסט קיי ,בליז ,קוסטה מאיה ,מקסיקו ,פוארטו פלטה,
הרפובליקה הדומיניקנית ,טורטולה ,איי הבתולה הבריטיים ,סנט תומס ,איי הבתולה של ארה"ב ,סן חואן ,פורטו ריקו,
ואורנייסטאד ,ארובה ועל גבי הצי החדשני ביותר בים הפתוח ,החלום שלכם מעולם לא נראה טוב יותר.

מסע לצלילי הקצב הלטיני של דרום אמריקה
את המסלול הראשון תתחילו בריו דה ז'ניירו המרהיבה ושופעת חיי הלילה והמשיכו ליעדים נוספים בברזיל המרתקת
כמו "בוזיוס" ,עיירת נופש ציורית עם חופים מדהימים לחובבי הספורט הימי" ,אילה גרנדה" ,אי טרופי יפהפה המוכרז
כשמורת טבע מן היפות בעולם ו"סנטוס" ,העיר הנמל הגדולה ביותר בדרום אמריקה והעיר הראשית באזור סאו פאולו,
אשר הפארק שלאורכה הוא הפארק החופי הארוך ביותר בעולם .המסע שלכם יסתיים בפונטה דל אסטה ,אורוגאווי
ובירת ארגנטינה הצבעונית ,בואונוס איירס .אורכו של השייט החלומי  7ימים בין התאריכים  11/12/21-18/12/21על
סיפון ספינת התענוגות המרשימה  NORWEGIAN STARאשר שופצה בשנת  2018ושם תוכלו להתפנק בספא יוקרתי
לצד חדרים מפוארים וטרקלינים רחבים עם נופים שאין כמותם.
המסלול השני של נורוויג'ן בדרום אמריקה מתחיל מבואנוס איירס ,ארגנטינה וממשיך אל תוך העולם האקזוטי
שמציעים היעדים השונים של צ'ילה ואורגוואי .ביניהם כיכר העצמאות המפורסמת של מונטבידאו והשיזוף של פוארטו
מדרין שם תוכלו אולי אפילו לפגוש את הלוויתן הגדול של חופי אמריקה הלטינית .מסע של  15יום ו 10-נמלים שונים
בין התאריכים  18/12-13/02/22לבחירתכם ,על גבי ספינת החלומות  ,NORWEGIAN STARחוויה שלא תרצו
שתסתיים.
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שייט באיים הקריביים .צילום iStock

פינוק אמיתי בריביירה המקסיקנית
הזמנות ליהנות מפינוק אמיתי תחת השמש המקסיקנית הקופחת בשייט מלא כיף וחוויות שאין באף מקום אחר ,בכל
אחת מן העצירות שלנו לאורך הריברייה תוכלו לבלות על החופים היפים בעולם ,לשחות עם דולפינים ודגים אקזוטים,
לצלול בשוניות האלמוגים הצבעוניות ולאתגר את עצמכם בספורט ימי משגע .לצד הנופים השלווים ,תוכלו לחקור
תרבויות והיסטוריה ,לאכול מאכלים שונים ומיוחדים ולצפות בזריחה בנקודות הכי רומנטיות שאפשר .בין היעדים
שתבקרו אפשר למצוא קאבו סן לוקאס ,עיר הנופש המוכרת והתוססת שכונתה בעבר על ידי אחד מגדולי הסופרים
הספרדים "הכי קרוב לגן עדן" ,פוארטו ולרטה ,עיר נופש הנמצאת בחלקו המערבי של מפרץ בנדרס ,העיר השנייה
המתויירת ביותר במקסיקו ואנסנדה ,עיר נמל ,מסחר ותיירות הידועה בשל שדות הגפן בשטחה מהם מפיקים את
היינות הנחשבים למשובחים במקסיקו.
המסלולים לריברייה המקסיקנית הם באורך  5עד  7ימים ובין התאריכים  07/11/21-21/01/22לבחירתכם ,על סיפון
ספינות התענוגות הידועות  NORWEGIAN BLISSאשר הושקה בשנת  2018וכראוי לשמה מעניקה אושר גדול
לאורחיה וכוללת טרקלין תצפית מהפכני בו תוכלו לצפות בכל הנופים המרהיבים שבדרך מכל הזוויות האפשריות,
הספינה  NORWEGIAN JEWELבה תמצאו סוויטות מפנקות המתאימות לכל סגנון ומגוון רחב של מועדוני לילה,
מסעדות וברים ,כולל מסעדה בריזלאית מגניבה עם הטעמים הכי מענגים והמסעדה האיטלקית עם ספגטי הקרבונה
שלא תוכלו להפסיק לזלול .על הספינה תוכלו למצוא גם את "נווויג'ן הייבן" ,מתחם ייחודי הקיים במספר ספינות של
נורוויג'ן קרוז ליין ומציע שלווה אמיתית פרטית לאורחיו .מתחמי ההייבן נמצאים על הסיפון העליון ביותר וכוללים את
החדרים הכי מפוארים ומעוצבים ,שירות אישי זמין  24/7ומקומות בלעדיים נוספים כמו מסעדות וטרקלינים לרווחת
אורחי המתחם.
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שייט לאורך התעלה המופלאה של פנמה
שייט לאורכה של תעלת פנמה ,שהוכרזה כאחת מפלאי העולם המודרני באורך  64ק"מ ,הרפתקאה ייחודית ובלתי
נשכחת בגבולות פנמה ,קולומביה וארובה ,שם תוכלו לבקר בבירת ארובה הייחודית ,אורנייסטאד ,המוכרת בשל פארק
המלכה ושוק הרנסאנס שבשטחה .תהיה לכם ההזדמנות לטבול את רגליכם במים הצלולים ובחולות הרכים של חופי
הרפובליקה הדומינקנית בפוארטו פלטה או באיים השקטים של הונדרס ובליז .ביעד זה תוכלו לבחור בין שני מסלולים
באורך של  9או  11ימים בין התאריכים  07/11/21-10/02/22על סיפון ספינות התענוגות זוכות השבחים NORWEGIAN
 SKYאשר שופצה במלואה בשנת  2019וכוללת מגוון רחב של מסעדות וברים ,קזינו "סקיי קלאב" עם כל המכונות
והמשחקים האהובים עליכם ואולם תיאטרון מנצנץ אבק כוכבים ,וכן ספינת  NORWEGIAN PEARLשכוללת מעל
ל 16-ברים ומסעדות ,ספא זוכה פרסים' מועדון לילה מפורסם ,והופעה אחת מנצחת מהעולם הקסום של לאס וגאס.
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