
Tuscan Grille מסעדת בשרים איטלקית (בתוספת תשלום)

Murano מטבח גורמה צרפתי מודרני (בתוספת תשלום)

 Mast Grill ברביקיו לצד הבריכה

 Silhouette Dining Room
חדר האוכל הראשי והמפואר

AquaClass® -מסעדה לאורחי חדרי ה Blu 

בידור וקניות

 · מוסיקה חיה  · מופעי קומדיה  · מופעי בידור בתיאטרון המפואר
קזינו Fortunes ובו מכונות מזל 

ושולחנות משחק

מגוון חנויות דיוטי פרי ובוטיקים לחוויית קניות מושלמת

  Canyon Ranch® ספא מפנק ועטור הפרסים
המציע מגוון רחב של טיפולים הוליסטיים

וסלון יופי  (בתוספת תשלום)

ספא וכושר

מועדון כושר מאובזר

מגוון חוגים (בתוספת תשלום)

מגרש ספורט

Celebrity Equinox®

Solstice Class

דף מידע

מסעדות ובתי קפה

ברים, טרקלינים ומועדונים

 Qsine - מסעדת קונספט ייחודית (בתוספת תשלום)

  Spa Café
בית קפה המציע מנות בריאֹות ומגוונות 

ילדים ונוער

Toddler Time פעילות העשרה לפעוטות
 

Camp at Sea תכנית פעילות לילדים ולנוער

X Club מתחם בילוי לבני נוער

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

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

*המידע עשוי להשתנות בכל עת וללא התראה מראש

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

אינטרנט

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

* שירות שמרטפות הינו בתוספת תשלום

חודשה בשנת:13  

2019
שנת השקה: 2009

 מספר אורחים:

2,850
בתפוסה זוגית

 מספר אנשי צוות:

1,286 
 משקל:

122,000
 מספר סיפונים:

16

 Luminae מסעדה לאורחי הסוויטות 

Sushi on five מסעדה יפנית (בתוספת תשלום)

 Café Al Bacio & Gelateria
בית קפה וגלידריה  (בתוספת תשלום)

Martini/Crush · Sunset Bar · Mast  Bar · Craft Social
Quasar · Passport Bar מועדון · Sky טרקלין
טרקלין The Retreat לאורחי הסוויטות ועוד ...

Oceanview Café
מזנון חופשי בו מוגשות ארוחות בוקר, צהריים וערב

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

בריכות

בריכה חיצונית 

Solarium למבוגרים ובו בריכה מקורה  
בריכות ג'קוזי 

The Retreat Sundeck מתחם לאורחי 
הסוויטות ובו בריכה, ג'קוזי ומיטות שיזוף


