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עונת הפלגות הנופש  2015תיפתח ב 26 -במרץ ,כאשר ב" מנו ספנות" החברה המובילה בישראל לתיירות ימית ,מציעים
השנה מבחר של למעלה מ 50-הפלגות ליעדים חדשים ומוכרים באוניית הפאר ה"גולדן איריס"

 :Categoryקרוזים

עונת ההפלגות החדשה של "מנו ספנות" תיפתח בסוף חודש מרץ ,מיד לאחר הבחירות ,אבל כבר כעת ניתן להזמין
באתר החברה ובמשרדיה "חופשה מפנקת על המים" הכוללת ביקור באתרי התיירות המרכזיים באירופה ,מתוך מבחר
הפלגות מ 2-עד  14לילות.
"ההפלגות משלבות אירוח ברמה גבוהה במלון צף עם טיולים באתרי תיירות מרכזיים ,במחיר ללא תחרות " מציין
גיל חשמונאי ,מנהל השיווק של "מנו ספנות" .לדבריו "ההפלגות הן מוצר תיירותי המתאים לכל אחד ,בכל גיל ולכל
משפחה".
החברה מציעה הפלגות מנמל חיפה החל מ 2-לילות או  3לילות לקפריסין )לרנקה או לימסול( 4-5 ,לילות לאיי יוון
)רודוס ,קוס ,כרתים -אגיוס ניקולאוס(  7לילות ליוון והאיים )אתונה ,מיקונוס ,וולוס -מטאורה ,סנטוריני  ,סירוס ,קוס
ועוד( הפלגות של  12לילות איטליה )רומא ,נאפולי( סיצליה )פלרמו קטניה( ,מלטה )וולטה( ,כרתים )חאניה ,אגיוס
ניקולאוס( או הפלגה של  14לילות לאיטליה )רומא ,נאפולי( צרפת )ניס -מונטה קרלו( ,סרדיניה )אולביה( ,סיצליה
)קטניה ,פלרמו( וכרתים )חאניה ,הרקליון( ועוד.
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"הישראלים ,מתכננים כבר עכשיו את חופשתם לפסח ולקיץ ובניגוד לעבר ,רבים מבקשים להבטיח למשפחתם מקום
בהפלגות" אומר גיל חשמונאי.
בין החידושים שהחברה מציעה השנה נמצאת התוכנית "מרוויחים יותר" ,שבה החברה מתחייבת למחיר הזול ביותר
ובמידה והמחיר ירד לקראת מועד ההפלגה ,מי שהזמין קודם לכן ,יקבל החזר .כמו כן במסגרת התוכנית המזמינים
מראש ישודרגו לחדר בקטגוריה גבוה יותר בחינם ויוכלו לבחור את מיקומו המדויק של החדר בקטגוריה שהוזמנה
ללא עלות נוספת .התוכנית מופעלת בחלק מההפלגות המתוכננות .בנוסף מעניקה החברה  5%הנחה למזמינים דרך
אתר מנו ספנות.
ההפלגה הראשונה באוניה " גולדן איריס" תצא מנמל חיפה ב26.3.15 -
לאדם .ב 29.3-תצא הפלגה ל 4-לילות לקפריסין ורודוס ב 299 -אירו לאדם.

ל 3 -לילות לקפריסין במחיר של  249אירו

הפלגת ליל הסדר ב 2 -באפריל ל 5-לילות לקפריסין ורודוס במחיר  549אירו לאדם כולל ארוחת סדר מפוארת.
הפלגת  5לילות ב 19-באפריל לרודוס וכרתים תעלה רק  329אירו לאדם.
לדברי מנהל השיווק "השנה ,אנשים מקדימים להזמין הפלגות בשל המחיר האטרקטיבי ושערו הנמוך של האירו".
המחיר כולל פנסיון מלא) ,כשרות של קהילת יהדות ז'נבה( מופעי בידור בינלאומיים ,מיסי נמל והיטלים .
ב"גולדן איריס" כ 400-חדרים ברמות שונות ,מעליות ,חדר אוכל מפואר ,אולמות בידור ,בריכות שחיה  ,סיפוני שיזוף ,
ספא  ,חדר כושר ,סאונה ,מגרש כדורעף ,ברים ,דיסקוטק ,מועדון לילה ,קזינו ודיוטי פרי – פעילים במים בינלאומיים ,
סלון יופי  ,חדר תפילה  ,צוות בידור ענק  ,אומנים מהארץ ומחו"ל במגוון מופעים  ,הפעלות וריקודים אל תוך הלילה .
https://www.youtube.com/watch?v=we98pucQq-c
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