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נורוויג'ן קרוז ליין הודיעה על חזרתה לשירות וחידוש ההפלגות עם מסלולים חדשים מברצלונה ורומא החל מה5 -
בספטמבר .2021

 :Categoryקרוזים
 :Tagנורוויג'ן קרוז ליין

חברת נורוויג'ן קרוז ליין ,הודיעה על חזרתה לשירות וחידוש ההפלגות עם מסלולים חדשים מברצלונה ורומא החל מה-
 5בספטמבר .2021תוך יישום הנחיות פרוטוקולי הבריאות והבטיחות החדשים של תוכנית "השייט הבטוח" SailSAFE
ובשותפות עם ממשלות מקומיות ,נורוויג'ן קרוז ליין מתכוננת לקבל את פני האורחים ולאפשר להם לחוות את
התרבויות החמות והתוססות של ספרד ,איטליה ויוון.
ההפלגות החדשות הראשונות מתוכננות לצאת מברצלונה עם האוניות נורוויג'ן אפיק ) (Norwegian Epicבמסלולים
שאורכם  7ימים במערב הים התיכון מה 5 -בספטמבר  2021ועד ה 24 -באוקטובר  .2021האונייה נורוויג'ן גטאווי
) (Norwegian Getawayתפליג מרומא ) (Civitavecchiaבמסלולים שונים שאורכם בין  10-11ימים לאיים היוונים החל
מה 13 -בספטמבר  2021ועד ה 25 -באוקטובר  .2021המסלולים יכללו עגינות בחמישה עד שמונה נמלי עיר שונים ,וזמן
עגינה של עד  13שעות בכל עיר כאשר בין העגינות לא יהיו יותר מיומיים רצופים בים .כך ,יוכלו האורחים ליהנות
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מחקר אתרים ארכיאולוגיים עתיקים ,אדריכלות מימי הביניים ,יצירות אומנות יוצאות דופן או פשוט להתענג על המגוון
הרחב של המאכלים המקומיים.
נשיא ומנכ"ל נורוויג'ן קרוז ליין ,הארי סומר ,אמר" :אירופה היא יעד תיירותי מוביל ,ולכן אנו מצפים במיוחד לחזור
ולהפליג מחלק מנמלי הבית האהובים עלינו ,לחדש את המסלולים ולקבל את פני האורחים שלנו לחופשה של פעם
בחיים ובצורה הבטוחה ביותר .אנו עובדים באופן מלא עם שותפינו המקומיים ונציגים ממשלתיים לצורך חידוש
ההפלגות באזור עם נורוויג'ן אפיק ונורוויג'ן גטאווי המצטרפות להפלגות בקיץ שכבר מתכוננות עם נורוויג'ן ג'ייד .
ההשקה המחודשת של נורוויג'ן אפיק ונורוויג'ן גאטאווי תאפשר לנו לספק מגוון גדול יותר של מסלולים הנחשבים
למבוקשים ביותר על ידי מטיילים המתכננים לצאת לחופשת השייט הראשונה שלהם מזה למעלה משנה".
מנהל נמל ברצלונה ,מרסה קונזה ,אמר" :בעוד שההפלגות טרם חזרו לפעול מנמלי ספרד ,נמל ברצלונה עובד בשיתוף
פעולה הדוק עם משרד הבריאות הספרדי ומחלקת הבריאות של ממשלת קטלוניה המקומית לשם חזרה בטוחה של
ההפלגות תחת פרוטוקולי בריאות מחמירים שיגנו על האורחים ,אנשי הצוות והתושבים המקומיים של ברצלונה .אנו
מקווים לקבל את חברת נורוויג'ן קרוז ליין ואורחיה בחזרה לברצלונה בעתיד הקרוב מאוד".

עיצוב מחדש של נורוויג'ן אפיק )(Norwegian Epic
כחלק ממחוייבותה של חברת נורוויג'ן קרוז ליין לשדרג את חוויית הלקוח בים ,תציג החברה לראשונה את מתחם
ההייבן )" ("The Havenהמחודש ,אשר עבר שיפוץ מהיסוד במרסיי ,צרפת ,בסוף שנת  ,2020ונחשב למתחם המפואר
ביותר של המותג ,על גבי סיפון ספינת נורוויג'ן אפיק ) .(Norwegian Epicהאפיק הייתה הראשונה מבין ספינות
החברה בשנת  2010להציג את הקונספט של מתחם פרטי ואקסקלוסיבי ,מעין 'ספינה בתוך ספינה' ,אשר כולל
מתקנים פרטיים ,שירותים מותאמים אישית ואת החדרים הכי מפנקים .במסגרת שיפוץ המתחם נבנו  75סוויטות
משודרגות ומאובזרות בשילוב עם חוויות חדשות הכוללות מסעדה חדשה ומרפסת שמש ייחודית עם בריכה.
"למרות שלא הצלחנו ליצור קשר ישיר עם האורחים שלנו בים בשנה האחרונה ,עשינו הכל כדי להתכונן לחזרתם על ידי
השקעה בצי הספינות שלנו ובאטרקציות המוצעות על הסיפון" אמר נשיא ומנכ"ל נורוויג'ן קרוז ליין ,הארי סומר,
"העיצוב המחודש של ספינת נורוויג'ן אפיק )) Norwegian Epicהוא עדות למחויבות הבלתי מעורערת שלנו לאיכות
יוצאת דופן ולרמת מצוינות בלתי מתפשרת בכל הספינות שלנו".
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