Celebrity EdgeSM
Edge Class

דף מידע
מספר אורחים:

2,918

בתפוסה זוגית

13
16

מספר סיפונים:

מספר אנשי צוות:

1,320

מסעדות ובתי קפה
מסעדות ראשיות
Cyprus Restaurant · Normandie Restaurant
Cosmopolitan Restaurant · Tuscan Restaurant
Oceanview Café
מזנון חופשי בו מוגשות ארוחות בוקר ,צהריים וערב
 Mast Grillארוחות קלילות לצד הבריכה
 Eden Caféבית קפה
 Grand Plaza Caféבית קפה
Spa Café and Juice Bar
בית קפה ובר מיצים

)פריטים מסוימים בתוספת תשלום(

 Fine Cut Steakhouseמסעדת בשרים
 Raw on Fiveמסעדת פירות ים

129,500

2018

בידור וקניות
 The Theatreמופעי בידור מרהיבים
מופעים מעוררי חושים במתחם הבידור הייחודי Eden
מוסיקה חיה
מופעי קומדיה
קזינו ובו מכונות מזל ושולחנות משחק
מגוון חנויות לחוויית קניות מושלמת

ספא וכושר

)פריטים מסוימים בתוספת תשלום(

 Café Al Bacioבית קפה

משקל:

שנת השקה:

)בתוספת תשלום(

 The Spaספא המציע מגוון טיפולים הוליסטיים,
סלון יופי ומתחמי התרגעות )בתוספת תשלום(
חדר כושר מאובזר

)בתוספת תשלום(

 Rooftop Garden Grillמסעדת ברביקיו

)בתוספת תשלום(

* השתתפות בחוגים הינה בתוספת תשלום

Eden Restaurant
קולינריה מעוררת חושים

בריכות

)בתוספת תשלום(

 Le Grand Bistroבית קפה צרפתי

)בתוספת תשלום(

Le Petit Chef
חוויה קולינרית משולבת באנימציה תלת ממדית

)בתוספת תשלום(

 Bluמסעדה לאורחי קטגוריית החדרים Aqua Class -
 Luminae at the Retreatמסעדה לאורחי הסוויטות

בריכה חיצונית
סולריום למבוגרים עם בריכה מקורה
בריכות ג'קוזי
The Retreat Sundeck
מתחם לאורחי הסוויטות ובו בריכה ,ג'קוזי ומיטות שיזוף

שירות חדרים כלול במחיר לאורך היום
)בין  23:00ל 06:00 -בתוספת תשלום סמלי(

* משקאות קפה ותה פרימיום ,משקאות אלכוהוליים ומשקאות קלים
ממותגים הינם בתוספת תשלום

ילדים ונוער
 Camp at Seaתכנית פעילויות לילדים ולנוער

ברים ,טרקלינים ומועדונים

 The Basementמתחם בילוי לבני נוער
* שירות שמרטפות הינו בתוספת תשלום

The Martini Bar · The Sunset Bar · Eden Bar
 The Clubטרקלין ומועדון ריקודים · The Casino Bar
 · The Pool Barטרקלין  Retreatלאורחי הסוויטות
* משקאות קפה ותה פרימיום ,משקאות אלכוהוליים ומשקאות קלים
ממותגים הינם בתוספת תשלום

אינטרנט
מגוון חבילות אינטרנט מהיר Xcelerate
לגלישה ברחבי האנייה )בתוספת תשלום(

*המידע עשוי להשתנות בכל עת וללא התראה מראש

הוכן על ידי סנורמה ,נציגת מכירות בלעדית של תאגיד רויאל קריביאן בישראל

