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נורוויג'ן קרוז ליין נערכת לחזרה לשייט של  8ספינות נוספות
 Posted on 27במאי  by 2021עוזי בכר

החזרה הגדולה של נורוויג'ן קרוז ליין לשייט ממשיכה בחידוש הפעילות ליעדים נוספים מבוקשים ברחבי העולם

 :Categoryקרוזים
 :Tagנורוויג'ן קרוז ליין

חברת נורוויג'ן קרוז ליין ,הודיעה היום על חידוש ההפלגות מנמלים נוספים בארה"ב בסתיו הקרוב.
אורחים יוכלו להפליג מחדש באוניות נורוויג'ן אקסייפ ) ,(Norwegian Escapeנורוויג'ן אנקור ),(Norwegian Encore
נורוויג'ן ברייקאווי ) ,(Norwegian Breakawayנורוויג'ן ספירט ) ( Norwegian Spiritנורוויג'ן סאן )Norwegian
 ,(Sunנורוויג'ן פרל ) ,(Norwegian Pearlנורוויג'ן ג'ול ) (Norwegian Jewelופרייד אוף אמריקה )(Pride of America
וליהנות מחקר האי הוואי ,האיים הקריביים ,תעלת פנמה ,אסיה ויעדים נוספים .מוקדם יותר השבוע ,הודיעה נורוויג'ן
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קרוז ליין על חזרתה לשייט מסיאטל לאלסקה החל מה 7-באוגוסט  ,2021בכפוף לאישור המרכז האמריקאי לבקרת
מחלות ומניעתן ).(CDC
היום הודיעה החברה על חזרתן המחודשת להפלגות של הספינות הבאות:
נורוויג'ן ג'וי ) (Norwegian Joyתפליג ממיאמי ,במסלולים שאורכם  5-11ימים החל מה 19-באוקטובר .2021
נורוויג'ן ברייקאווי ) ,(Norwegian Breakawayתפליג מניו יורק החל מה 24 -באוקטובר  ,2021במסלולים
שאורכם  7ימים לאי ברמודה.
פרייד אוף אמריקה ) ,(Pride of Americaתציע מסלולים שאורכם  7ימים בין איי הוואי שיצאו מהונלולו ,הוואי,
החל מה 06-בנובמבר .2021
נורוויג'ן בליס ) ,(Norwegian Blissתפליג מלוס אנג'לס במסלולים שאורכם  7ימים לריביירה המקסיקנית ,החל
מה 07 -בנובמבר .2021
נורוויג'ן אנקור ) ,(Norwegian Encoreתציע מסלולים באורך  7לילות אשר תפליג ממיאמי לאיים הקריביים
החל מה 14-בנובמבר .2021
נורוויג'ן אקסייפ ) ,(Norwegian Escapeתפליג לראשונה מנמל קנברל ,אורלנדו ,לאיים הקריביים במסלולים
שאורכם  7ימים החל מה 20-בנובמבר .2021
נורוויג'ן פרל ) ,(Norwegian Pearlתציע מסלולים לאורך תעלת פנמה ,האיים הקריביים ולאיי הבהמה ,ממיאמי,
החל מה 23 -בדצמבר .2021
נורוויג'ן ג'ול ) ,(Norwegian Jewelתהא הראשונה מבין ספינות החברה שתציא הפלגות הלוך ושוב לאורך תעלת
פנמה ,מפנמה סיטי )פוארטה אמדור( החל מה 20 -בינואר .2022
נורוויג'ן סאן ) ,(Norwegian Sunתפליג לראשונה באסיה החל מה 28-בינואר  ,2022במסלולים שאורכם  5ימים
מהונג-קונג ליפן ,לפני שתמשיך להפלגות נוספות במגוון מסלולים נוספים באורך  11ימים מהונג-קונג ,סינגפור
ובנקוק.
נורוויג'ן ספיריט ) ,(Norwegian Spiritתציע הפלגות לאוסטרליה וניו זילנד במסלולים שאורכם  12ימים ויצאו
מהנמלים סידני ,אוסטרליה ואוקלנד ,ניו זילנד החל מה 09-בפברואר .2022
בעתיד הקרוב צפויה החברה להודיע על מסלולים חדשים נוספים.
"כשנקבל את אורחינו לראשונה בנורוויג'ן ג'ייד ) (Norwegian Jadeבחודש יולי הקרוב ,יחלפו בדיוק  500ימים מאז
הפעם האחרונה שהאוניות שלנו הפליגו" ,אמר הארי סומר ,נשיא ומנכ"ל חברת נורוויג'ן קרוז ליין" .אני שמח מאוד
שאנו סוף סוף חוזרים למה שאנו הכי אוהבים ,וגאה שאנו יכולים להחזיר את האוניות שלנו לשייט באופן קבוע .תמיד
אמרנו שלא נמהר לחזור להפליג ,אלא שנחזור לזה כשנרגיש שנוכל לעשות זאת בבטחה ותוך שמירה על חווית אורח
שאין דומה לה .מאמצינו לחדש את השייט בבטחה ימשיכו להיות הדרגתיים ויציבים ,ויונחו על ידי פרוטוקולים מבוססי
מדע של מדיניות השייט הבטוח ) (Sail Safeשלנו לבריאות ובטיחות ובשיתוף פעולה עם שותפי היעד שלנו ומגוון גופים
ממשלתיים .אנו לא יכולים לחכות לראות את האורחים שלנו מגלים מחדש את עולם השייט וצוברים זיכרונות חדשים
עם יקיריהם".
במקביל להודעה על החזרה לשירות ,ביטלה נורוויג'ן קרוז ליין את כל ההפלגות המתוכננות לחודשים אוקטובר-ינואר
בספינות  Pride of America, Escape, Jewel, Pearl, Spirit, Sunו.Bliss -
מאחר שלהחזיר ספינה לשירות דורש תהליך נרחב ומורכב ,הוחלט למקסם את תקופת הקרוזים באלסקה ולהעביר
צוות תפעולי מספינת נורוויג'ן ג'וי לאלסקה ולבטל את ההפלגה של נורויג'ן ג'וי מג'מייקה .אורחים אשר סגרו שייט
בספינת נורוויג'ן ג'וי מג'מייקה יעודכנו בהתאם.
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-באוקטובר  2021יוכל להתבצע עד 60
יום 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
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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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