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נורוויג'ן קרוז ליין מודיעה על מסלולי הפלגות נוספים מחופי
ארה"ב
 Posted on 7ביוני  by 2021מערכת האתר

נורוויג'ן אנקור ,צפויה להפליג מסיאטל ,החל מה 07-באוגוסט  . 2021החברה תחדש את הפלגותיה ממיאמי החל מה15-
באוגוסט 2021

 :Categoryקרוזים
 :Tagנורוויג'ן קרוז ליין

חברת נורוויג'ן קרוז ליין ,החברה החדשנית בעולם בתחום הפלגות הנופש כבר מעל ל 54-שנים ,מכריזה היום על חזרתה
להפלגות נוספות במסלולים חדשים מניו יורק ,לוס אנג'לס ,פלורידה ומיאמי ,ומכריזה כי הספינה החדשנית ביותר של
החברה ,נורוויג'ן אנקור ) (Norwegian Encoreתחליף את ספינת נורוויג'ן בליס ) (Norwegian Blissבעונת השייט
לאלסקה בקיץ הקרוב.
כחלק מתוכנית ההשקה המחודשת ,נורוויג'ן קרוז ליין מודיעה על חזרתה הצפויה להפלגות ממיאמי ,הבירה של ענף
הקרוזים ,על גבי סיפון ספינת נורוויג'ן ג'ם ) ,(Norwegian Gemאשר תפליג במסלולים שאורכם  7ימים לאיים
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הקריביים החל מה 15-באוגוסט  2021והפלגות נוספות באורך  4ימים ממיאמי לאיי הבהאמה בחודש נובמבר .כמו כן,
פתחה נורוויג'ן קרוז ליין למכירה מסלולים נוספים לאיי הברמודה החל מה 26-בספטמבר  2021שיפליגו מניו יורק על
גבי ספינת נורוויג'ן ברייקאווי ) ,(Norwegian Breakawayספינת נורוויג'ן בליס ) (Norwegian Blissתפליג לריביירה
המקסיקנית מלוס אנג'לס החל מ 24 -באוקטובר  2021והפלגות נוספות לאיים הקריביים יצאו החל מה 13-בנובמבר
 2021מנמל קנברל ,פלורידה ,על גבי ספינת נורוויג'ן אסקייפ ) .(Norwegian Escapeספינת נורוויג'ן אנקור
) ,(Norwegian Encoreהספינה החדשנית ביותר בצי הספינות של החברה ,תצא להפלגת בכורה בחוף המערבי,
ותחליף את ספינת נורוויג'ן בליס ) (Norwegian Blissבסיאטל בעונת השייט של קיץ  2021החל מה 7 -באוגוסט .2021
במסגרת ההפלגה תעגון הספינה בנמלי אלסקה וביניהם ,ג'ונו ,סקאגווי ,קטצ'יקאן ואייסי סטרייט פוינט ,שם יוכלו
האורחים ליהנות מהנוף המרהיב של פיורד זרוע האנדיקוט ,קרחון דאוס והפארק הלאומי גליישר ביי ,המכונה מפרץ
הקרחון .ההפלגה תצא בכפוף לאישור המרכז לבקרת מחלות ומניעתן ).(CDC
"בעזרת המסלולים החדשים ,אנו מספקים לאורחים הזדמנויות נוספות להפליג מכמה מנמלי הבית המועדפים עליהם
ולמגוון היעדים האהובים עליהם ביותר" ,אמר הארי סומר ,נשיא ומנכ"ל חברת נורוויג'ן קרוז ליין" .אנו נרגשים מאוד
להפליג שוב מחופי ארה"ב ,ולראשונה עם הספינה החדשה והיפהפיה שלנו נורוויג'ן אנקור ) (Norwegian Encoreאשר
תוצג מחדש לאורחינו במסגרת הפלגותיה מסיאטל לאלסקה ,שם יוכלו ליהנות משירותיה המפוארים ממעלה ראשונה".
כמו כן ,האריכה החברה את מדיניות הביטולים הזמנית "השקט הנפשי" עבור אורחים אשר יבצעו הזמנות להפלגות
אשר עתידות לצאת עד ה 31-באוקטובר  .2021האורחים יורשו לבטל את ההזמנה עד  15יום לפני ההפלגה .אורחים
אשר ינצלו את מדיניות הביטול יוכלו לקבל החזר כספי מלא בצורת אשראי שייט עתידי עבור ההפלגה הבאה שלהם
עד ה 31-בדצמבר  .2022בנוסף ,התשלום הסופי עבור הפלגות היוצאות עד ה 31-בדצמבר  2021יוכל להתבצע עד  60יום
לפני מועד היציאה ,בניגוד לנוהל הסטנדרטי שעד  120יום.
נורוויג'ן קרוז ליין ,תמשיך לנקוט גישה קפדנית בחזרה למסלולים החדשים ,תוך שיתוף פעולה הדוק עם שותפים
מקומיים ,שימוש בממצאים המדעיים העדכניים ביותר וייעוץ מומחים מטעם וועדת השייט הבטוח הגלובלית לבטיחות
ובריאות .הוועדה תעריך באופן קבוע את הפרוטוקולים של תוכנית "השייט הבטוח" ותמשיך לקבל את ההחלטות
הנכונות ביותר כדי להגן על האורחים ,הצוות והיעדים בהם היא עתידה לבקר .בעוד הפרוטוקולים ממשיכים להתחדש,
ניתן למצוא את כל המידע המעודכן בכתובת ..www.ncl.com/sail-safe
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