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 סוכן הנסיעות שלכם: צרו קשר עם/ CELEBRITYCRUISES.COM :בקרו באתר

הייחודיות של CELEBRITY CRUISES

היבט חדש
של יוקרה

בהפלגות הנופש של ® ,Celebrity Cruisesאפילו הציפיות הגבוהות
ביותר מחווירות לעומת מה שעיניכם רואות מדי יום .נופים עוצרי נשימה,
תרבויות מגוונות ,טעמים מקומיים ,חופים חלומיים ,אתרים שחובה
לראות ותגליות חדשות.
מההתחלה ועד הסיום ,נדאג לכך שתהיו עטופים ביוקרה מודרנית
עטורת פרסים – התמהיל הייחודי שלנו הכולל עיצוב מתוחכם ,מצוינות
קולינרית ,חדרי מגורים מפנקים ושירות קשוב .יום ולילה ,ביבשה ובים,
תחוו את העולם בדרכים שמעולם לא חלמתם שהן אפשריות – חוויית
חופשה ייחודית שרק אנחנו יכולים לספק.

בקרו באתר / CELEBRITYCRUISES.COM :צרו קשר עם :סוכן הנסיעות שלכם

 .1בריכת השחייה הראשית  .2סיפון השיזוף ®The Retreat

חדש  -סדרת EDGE

סדרת ®EDGE
חזון חדש

השיא של חדרי המגורים

סדרת האניות החדשה והמהפכנית שלנו מהווה פריצת דרך בתחום תיירות
היוקרה המודרנית ,עם עיצוב הפונה כלפי חוץ ,המשנה את התפיסה
המקובלת ,ושם את היעדים ואת הים במרכז תשומת הלב שלכם.

החדרים (או חדרי המגורים כפי שאנחנו מכנים אותם) מרווחים בכל
האניות שלנו .אך באניות מסדרת ® Edgeהגדלנו כ  70% -מהחדרים על
ידי כך שאפשרנו לכם למזג את אזור המגורים והמרפסת  -לראשונה בים.
בניצוח צוות העיצוב שלנו ,עטור הפרסים ,הכולל את קלי הופן ,כל פרט
מדוייק עד כדי שלמות.

אנחנו מאתגרים את החשיבה המקובלת ,ולכן יצרנו חללים חדשניים כמו
חדרי  Infinite VerandaSMהחדשים ,בהם אזורי הפנים והחוץ מתחברים
במגע כפתור .חידוש ייחודי נוסף הוא ה ,Magic Carpet -מבנה בגודל
מגרש טניס התלוי מעל הים לצידי האנייה ,והופך למתחם שונה בכל אחד
מארבעת הסיפונים בהם הוא עוגן ,בדרכו מפני הים למעלה אל

וכשמדובר בסוויטות ,אלה הם המגורים היוקרתיים ביותר בצי – ורובם

 Dinner on the Edgeבסיפון העליון של האנייה .כמו כן ,יש את המרפסת

כוללים אזורי שינה נפרדים .רק כאן תמצאו וילות  Edgeבנות שתי קומות

העילית ,ה ,Rooftop Garden-הסוריאליסטי וכן את  - Edenמתחם

עם בריכת שכשוך פרטית ,בעוד שזוג סוויטות  Iconicעם מרפסות

מופלא ,הנפרש על מספר סיפונים עם חלונות ענקיים ,בו הטבע תמיד

חיצוניות ענקיות בחלק העליון של האנייה כוללות שני חדרי שינה ושני

נמצא בפנים .סדרת האניות  Edgeמהפכנית מכל בחינה ומשאירה את

חדרי רחצה כל אחת .גלו את הכתובת האולטימטיבית בים – זו שפותחת

העתיד הרחק מאחור.

בפניכם את העולם כולו ,מהפנים כלפי חוץ.
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 .3 Magic Carpet .2 Eden .1וילת  Edgeבת  2קומות

מגורים יוקרתיים

מעוצב.
מרווח.
ביתי.

החופשה המושלמת אמורה להמשיך איתכם גם אל מקום המפלט האישי
שלכם .מקום חמים ומזמין ,עם רהיטים וכלי מיטה באיכות משובחת ,שירות
מפנק מסביב לשעון ותשומת לב מדהימה לפרטים .מקום שבו תוכלו להניח
את הראש ולחלום בשקט.
לכל אורח יש העדפות ורצונות משלו ,ולכן אנחנו מציעים מגוון רחב של
אפשרויות מגורים מרגיעות ומעוצבות .החל מחדרי המגורים המרווחים
דרך חדרי ה ,AquaClass®-השואבים השראה מהספא ,או חדרי
ה Concierge Class-וההטבות הנוספות שמגיעות איתם ,כל הדרך עד
להטבות הכמעט אינסופיות של סדרת הסוויטות ,כל אחד יוכל למצוא משהו
שתפור למידותיו.
וכאשר  90%מהחדרים מציעים נופים חיצוניים ול 85%-מהם יש גם מרפסות*
לעולם לא יימאס לכם מהנופים המרהיבים שמחכים לכם בכל יום שאתם
מבלים אתנו.
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* באניות שלנו מסדרת Solstice

 .1מרפסת פרטית בסוויטת  .2 Penthouseאזור הסלון הפרטי בסוויטת Penthouse

קולינריה בהשראה בינלאומית

מסע קולינרי
ברחבי העולם

בעודנו מסיירים יחד בעולם ,גלו עולם שלם של טעמים ומרקמים מתפריטים
פרי יצירתו של השף עטור כוכבי המישלן ,קורנליוס גלאגר .תכננו מסלול
קולינרי דרך מבחר המתחמים המסוגננים ,חלקם נינוחים וחלקם רשמיים,
חלקם בפנים וחלקם תחת כיפת השמיים .הדובדבן שבקצפת הוא שחלק גדול
מהאפשרויות כבר כלול בעלות ההפלגה שלכם.
עם מטעמי גורמה ומרתף יינות עטורי פרסים ,עומדות לרשותכם כעשר
מסעדות נושא* מגוונות לא פחות מהמקומות המדהימים אליהם אנחנו
מפליגים .הודות לשימוש במרכיבים מקומיים טריים ,ככל שניתן ,כל מנה
שאנחנו מכינים מטרתה להפתיע ולענג את החושים .צאו למסע קולינרי בין
יבשות ונסו את המיטב של אסיה ,צרפת ,איטליה ,הים התיכון ועוד .החל מסושי
טרי המלווה בסאקי יפני משובח וכלה בחוויית צליית בשרים ייחודית לצד
המדשאה ,כל יום מביא עימו הבטחה למשהו חדש.
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* חלים חיובים נוספים .ללא תשלום עבור אורחי סוויטות  Signatureומעלה ,עיינו בעמוד .71
אנא עיינו בעמוד  68לקבלת פרטים על כל מסעדות הנושא.

 .1חדר אוכל ראשי  .2קולינריה יצירתית

ברים ,בתי קפה ,בידור ופעילויות

לחגוג
כל רגע

תבלין החיים
בכל יום.

קשה לדמיין אתר נופש-ספא שבו מציעים יותר בידור ,מוזיקה ,דרמה,
ריגושים ומשחקים לאורך כל יום וכל לילה .במיוחד אם מדובר בבידור
ופעילויות במתחמים ברמה עולמית כאחד ,הנמצאים במרחק הליכה של

כאילו שלגלות את העולם ,אינה כבר חווייה מדהימה דיה ,כל רגע על

דקות ספורות בלבד ממפתן החדר שלכם – וזאת בנוסף ליעדים חדשים

האנייה מציע מאות פעילויות שיאתגרו וישעשעו אתכם.

שתוכלו לגלות כמעט מידי יום.

השתתפו בטעימת יינות משובחים והיכנסו לבוטיקים פטורים ממס

חשבו על ערב נינוח של מוסיקת ג’ז על המדשאה .ומה דעתכם על

המציעים מותגי אופנה ,שעונים ,בשמים ועוד .הצטרפו לשיעור בישול

השתתפות בחוויית  Taste of Filmsבמתחם הבילוי בגג העליון ,המשלבת

ושחקו קרוקט במדשאה שבסיפון העליון .ה,Celebrity iLoungeSM-

סרט תחת שמיים זרועי כוכבים עם מטעמים קולינריים תואמים? או מופעי

חנות ® Appleמורשית ,בה תוכלו לנסות ולקנות את מוצרי החברה

קרקס בסגנון אירופי ,מופעי קסמים ,ריקוד ,קומדיה ואגדות למבוגרים

החדישים ביותר ,ואילו רשת  Wi-Fiמתוחכמת מאפשרת לכם לשתף

בלבד ,כל אחת מהאפשרויות האלה תורמת את חלקה לחווייה יוצאת דופן.

עם ספר טוב באחד מאזורי המפלט המבודדים הרבים שנועדו בדיוק

ראיתם פעם בר מרטיני מחופה בקרח ,המציע מבחר של יותר מ 100-סוגים

חוויות במהירות ובקלות עוד יותר מבעבר .או פשוט התכרבלו לכם

של וודקה? תמצאו אחד שכזה כאן ,יחד עם מגוון של בתי קפה ,טרקלינים,

למטרה זו כי אחרי הכל זו זו החופשה שלכם.
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ברים ומועדונים .לו רק היו  48שעות בכל יממה.

* חלים חיובים נוספים

.Rooftop Garden .1
 ,Grand Plaza .2עיצוב ובימוי מיצג האורות של הנברשת על ידי האמן מייקל קילינג.
 .3חנויות ובוטיקים באנייה.

ספא וכושר

הזמן לפינוק
עצמי

שום דבר לא מרמז על חופשה ,יותר מאשר האושר למראה יומן
הפגישות הריק .אז הרשו לעצמכם כמה שעות של רגיעה טהורה
בספא שלנו על האנייה ,בעל תקן הזהב לחיים בריאים וחוויות
ספא יוקרתיות.
התמסרו לטיפולים ולעיסויים שירעננו אתכם מכף רגל ועד
ראש ,או הזמינו טיפולי פנים להשבת המראה הצעיר והזוהר .הגן
הפרסי שלנו כולל פינוקים כמו חדר אדים ארומטי ,סאונה פינית
וסאונה ארומתרפית ,מקלחות רב חושיות ומיטות שיזוף מצופות
באריחים מחוממים הצופות אל הים .הסולריום למבוגרים בלבד
מגדיר מחדש את הרוגע והשלווה עם בריכת מי המלח המחוממת
שבו ,אבל אם חשוב לכם לשמור על הכושר ,מועדון כושר מצויד
להפליא במיטב המכשירים ממתין לכם מעבר לפינה.
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 .1דלפק הקבלה של הספא  .2חדר ההירגעות

זמן בילוי משפחתי

ארץ הפלאות
להנאה אינסופית

לצעירים ולצעירים ברוחם ,יצרנו פעילויות (ומתחמי בילוי) ,המחולקים לארבע
קבוצות גיל ומציעים מגוון של חוויות מהנות תחת השגחה המתאימות לכל
קבוצה .מועדון  X Clubהוא אתר הבילוי האולטימטיבי למתבגרים ,עם משחקי
מחשב חדשים ,אירועים חברתיים ,מסיבות בריכה ואירועי ספורט המיועדים
לבני נוער בלבד ,ואילו  Fun Factoryהוא האטרקציה המלהיבה ביותר עבור
קהל הילדים הצעירים.
בואו ליהנות מחוויית ה Xbox-הגדולה ביותר בים ,בה כל בני המשפחה יוכלו
להתחרות ביניהם במשחקי מרוצים ,משחקי ריקוד ,משחקי ספורט ועוד .יחד
עם שפע האפשרויות הקולינריות המותאמות במיוחד למשפחות ,מגרשי
הספורט ,משחקי הכדור-עף בבריכה ,הפעילויות של אקדמיית Anturus
לחוקרים צעירים^ ,סיורי  VIPבאנייה וסיורי חוף מאתגרים למשפחות – זו
החופשה המשפחתית המושלמת.
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^ למידע נוסף אודות הרפתקאות ה Anturus-שלנו ,המשלבות מדע עם חיי היום-יום ,בקרו באתר anturus.org/celebrity

 .1מגורים משפחתיים  .2תוכנית הילדים Camp at Sea

מה כלול ותשובות לשאלות שלכם

הכול כלול בעלות
ההפלגה שלכם
תשובות לשאלות שלכם
כיצד משלמים עבור הרכישות שבוצעו על האנייה?
הרכישות באניות של  Celebrity Cruisesהן על בסיס של “ללא מזומנים” ומתומחרות בדולר
ארה”ב .כל שעליכם לעשות הוא לאשרר את כרטיס ה Celebrity SeaPass®-עם כרטיס
האשראי שלכם במהלך הבידוק האינטרנטי או הבידוק בנמל ,ואז לעשות שימוש בכרטיס
ה SeaPass®-עבור כל הרכישות באנייה .בסיום ההפלגה תקבלו את סיכום החשבון של החדר
שלכם ותוכלו לשלם עבורו במזומן או בכרטיס האשראי שלכם.
מהו התשר לנותני השירות באנייה?
נהוג להעניק לצוות האנייה ,שעושה מעל המיטב על מנת להעניק לכם שירות יוצא מגדר
הרגיל ,תשר עבור השירות הנהדר .אם בחרתם שלא לשלם את התשר מראש ,אנו נוסיף
לנוחיותכם ,את התשר היומי לחשבון ה SeaPass-שלכם עבור השירותים שקיבלתם בחדר
האוכל הראשי ובחדר המגורים שלכם.

מגורים מגוון רחב של סוויטות מפוארות ,מבחר חדרים משפחתיים וחדרי
מגורים ,כ 75%-מהם עם מרפסות פרטיות.
קולינריה עטורת פרסים* חדר האוכל הראשי האייקוני עם תפריט המשתנה
מידי ערב ,ובנוסף ,מבחר בינלאומי של בתי קפה ,מסעדות ביסטרו וגריל וכן
שירות חדרים^.

האם יש לכם ערבים בהם קוד הלבוש הוא פורמלי?
אין לנו ערבים עם קוד לבוש פורמלי אלא  .Evening Chicנשים תרגשנה בנוח ללבוש שמלת
קוקטייל וגברים  -מכנס מחוייט וחולצה מכופתרת עם צווארון ,כאשר בלייזר הוא אופציונלי.
לפרטים נוספים ,אנא עיינו בעמוד .71

מועדון  LAWN CLUBובריכות בריכות ג’קוזי ,בריכות חיצוניות ,סולריום מקורה
למבוגרים בלבד ומדשאה בגודל שני דונם עם דשא אמיתי בסיפון העליון עבור
פיקניקים ,משחקים ומופעים.

האם עלינו לחלוק את שולחן ארוחת הערב עם אנשים נוספים?
לא .אם אתם מעוניינים בשולחן פרטי לזוג ,הקפידו לבקש זאת בעת ביצוע ההזמנה ,ואנו
נעשה כמיטב יכולתנו על מנת למלא אחר בקשתכם .גם במסעדות הנושא שלנו קיימת
אפשרות להזמנת שולחן זוגי.

מרכז כושר וחוגי ספורט** מתקנים אולטרה-מודרניים ,עם הציוד ההיי-טקי
החדשני ביותר ,המציעים מגוון רחב של חוגים הוליסטיים לטיפוח גוף ונפש בליווי
מדריכים מומחים.

היכן ניתן לקבל מידע אודות סיורי החוף ולהזמין אותם?
לקבלת פרטים מלאים על סיורי החוף הזמינים במסלול ההפלגה שלכם ,בקרו באתר
האינטרנט שלנו .למניעת אכזבות ,מומלץ להזמין את הסיורים מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר
משלושה ימים לפני ההפלגה ,באמצעות אתר האינטרנט שלנו.

בידור ממופעים בנוסח  Broadwayועד למופעים החדשניים ביותר ,מופעי
סטנד אפ ,מופעי קסמים ,ריקודים ומוסיקה חיה  -הבידור הטוב ביותר בים.
מועדונים לילדים שפע פעילויות מהנות מותאמות עבור ארבע קבוצות הגיל
השונות ,משחקי  Xboxועוד ,הכל בפיקוח צוותי מדריכי ילדים ונוער מנוסים.

כיצד ניתן לבצע את תהליך הבידוק באינטרנט?
כדי לזרז את תהליך העלייה לאנייה ,מומלץ לבצע את תהליך הבידוק באופן מקוון .ניתן לבצע
זאת עד ארבעה ימים לפני תאריך ההפלגה .לקבלת מידע נוסף ,בקרו באתר שלנו.

היכרות עם נמל העגינה באנייה יהיו זמינים עבורכם יועצי יעדים לייעוץ וביצוע
הזמנות ,תכניות על היעדים בטלוויזיה שבחדרכם והרצאות של מומחי יעדים.

כיצד מזמינים שירותים נוספים?
אם אתם חוגגים אירוע מיוחד על האנייה ,או שפשוט מתחשק לכם איזה פינוק ,עומד בפניכם
מגוון עצום של אפשרויות .היכנסו לאתר האינטרנט שלנו ותוכלו לרכוש מראש מתנות,
חבילות שתייה ,ארוחות במסעדות הנושא ועוד.
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מתחמי הבילוי והפעילויות משתנים מאנייה לאנייה .לקבלת פרטים ,אנא עיינו בעמודים .68-69

* לקבלת מידע על המסעדות הכלולות במחיר ,היכנסו לאתר .celebritycruises.com
^ להזמנות שיבוצעו בין השעות  23:00ל 6:00-יתווסף חיוב בסך  4.95$לחדר.
** חלק מהשיעורים כרוכים בתשלום.

 .1חדרי מגורים יוקרתיים The Lawn Club .2

היכונו להפלגה

היכונו להפלגה
 .1ספקו את פרטי הדרכון שלכם
לפני הנסיעה ,יהיה עליכם לספק את פרטי הדרכון שלכם ושל כל אלו ,הנוסעים עימכם .נבקש
לקבל את הפרטים הבאים לגבי כל אחד מחברי הקבוצה שלכם ,ולכן אנא דאגו ,שהם יהיו
בהישג-יד:
מספר דרכון • ארץ ההנפקה • תאריך פקיעת התוקף של הדרכון • שם מלא (כפי שמופיע
בדרכון ,כולל שם אמצעי) • מין • תאריך לידה • מה האזרחות שלכם
 .2תהליך הבידוק המקוון
כדי לזרז את תהליך העלייה לאנייה ,מומלץ בחום לבצע את תהליך הבידוק עבור ההפלגה
באופן מקוון .תוכלו לעשות זאת בכל עת ,מיום ביצוע ההזמנה ואישורה ע”י תשלום מלא ועד
שלושה ימים לפני היציאה ,אם כי אנו ממליצים לעשות זאת בהקדם האפשרי לאחר ביצוע
ההזמנה .עליכם להקציב בין  15-20דקות לביצוע כל התהליך ,ולשם כך תצטרכו את פרטי
דרכונכם בהישג-יד .לקבלת סיוע בביצוע תהליך הבידוק המקוון ,היכנסו לאתר האינטרנט
שלנו לעמוד השאלות הנפוצות (.)Frequently Asked Questions - FAQ
 .3הזמינו סיורי חוף
סיורי חוף הם דרך נהדרת להכיר את נמלי העגינה המרתקים שלנו ,או להתנסות בפעילויות
חדשות .עם זאת ,הם מתמלאים במהירות ,לכן אנו ממליצים להזמין מקומות בהקדם כדי
שלא תחמיצו את הסיור המועדף עליכם .לאחר הכניסה לתהליך הבידוק ,תמצאו שפע של
מידע שימושי לגבי הנמלים שבהם תבקרו ואודות הסיורים המוצעים .מומלץ מאוד לעיין
במידע זה .ניתן להזמין מראש את סיורי החוף החל מחמישה חודשים לפני ההפלגה .החל
מחמישה ימים לפני ההפלגה תוכלו לבצע הזמנות באנייה בלבד ,ולכן אנו ממליצים להזמין
מראש כדי להבטיח את מקומכם בסיורים בהם אתם מעוניינים .לקבלת מידע נוסף על סיורי
חוף ,אנא עיינו בעמוד .22
 .4הזמינו פינוקים נוספים
אם אתם חוגגים אירוע מיוחד על האנייה ,או אם אתם פשוט אוהבים להתפנק ,עומד
לרשותכם מגוון עצום של אפשרויות .מה דעתכם להפתיע מישהו עם קישוט דקורטיבי לחדר,
או עם זר פרחים? או אולי להעניק לעצמכם טיפול ספא מפנק? למה לא להזמין ארוחה
לשניים באחת ממסעדות הנושא שלנו? תוכלו להזמין סוגים שונים של מתנות ,חבילות שתייה,
טיפולי ספא ,ארוחות במסעדות נושא ועוד ע”י כניסה לעמוד ההרשמה  Sign Inבאתר
האינטרנט שלנו.

לאחר שהזמנתם את ההפלגה שלכם ,נותרו לכם עוד מעט מאוד משימות
שעליכם להשלים ,ואת כולן תוכלו לבצע באופן מקוון ,בעמוד ההרשמה
 Sign Inבאתר שלנו .celebritycruises.com
כמובן ,יש דברים שכדאי לבצע בהקדם .כדי להבטיח את מקומכם בסיורי
החוף המועדפים עליכם ,בטיפולי ספא או שולחן במסעדת נושא ,חשוב להזמין
מקום בהקדם משום שהם אוזלים במהירות .למה שלא תוסיפו את אחת
מחבילות השתייה או מסעדות הנושא ,המשתלמות שלנו ,או אפילו מתנה  -אלו
התוספות הקטנות שהופכות את החופשה שלכם למיוחדת עוד יותר.

 .5הדפיסו את המסמכים החיוניים להפלגה
הביאו אתכם את מסמך ה Xpress Pass-החתום בכדי שתוכלו לעלות לאנייה .בנוסף ,כדאי
להדפיס את כרטיס ההפלגה האלקטרוני שלכם ,ה,)e-Doc( Guest Ticket Booklet-
שכולל את כל פרטי ההזמנה שלכם ושוברים של מלונות/העברות ,אם הזמנתם אותם דרך
 .Celebrity Cruisesכרטיס ההפלגה האלקטרוני יהיה זמין להדפסה לאחר ששילמתם את
מלוא עלות ההזמנה שלכם (לכל המוקדם  45ימים לפני ההפלגה) .יש להשלים תחילה את
תהליך הבידוק המקוון בכדי שתוכלו להדפיס את ה.Xpress Pass-
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 .1הזמינו מראש טיפול ספא  .2להנציח רגעים קסומים

סיורי חוף וסיורים יבשתיים

חוויות נפלאות
ביבשה
הישארו למשך זמן ממושך יותר
ועד מאוחר יותר
עונת  2020-2021החדשה שלנו עם יעדי החופשה המדהימים תיקח
אתכם ליותר מ 280-יעדי עגינה ב 77-מדינות .מעבר לכך ,אנו מציעים
יותר מ 165-עגינות למשך לילה ועוד הרבה עגינות עד שעה מאורחת ,כך
שיהיה לכם יותר זמן לחקור כל יעד בעזרתם של מסלולי ההפלגה שלנו,
שתוכננו בקפידה ,וסיורי החוף שייקחו אתכם לעומק היעד.
למה לטייל ולראות את העולם מרחוק? סיורי החוף הייחודיים של
® Celebrity Cruisesמאפשרים לכם לסייר בכל יעד כפי שאתם רוצים,
(שימו לב לסמל זה בעמודי המסלולים בהמשך החוברת – אלה המקומות שבהם אנחנו
עוגנים ללילה או מפליגים אחרי חצות ,על מנת לאפשר לכם ליהנות מזמן נוסף ביבשה.

כדי להתענג על הטעמים הייחודיים ולהכיר את המקומיים .כמעט ואין גבול
לדברים שתוכלו לעשות.

הסיורים כוללים:
סיורים יבשתיים באלסקה ובהרי הרוקי הקנדיים:
שילוב של הפלגה עם סיור יבשתי מודרך בן כמה לילות מאפשר לכם לחוות
את המיטב שיש לאלסקה ולקנדה להציע .כאשר הם מוזמנים כחבילה ,אנו
מכנים אותם ( Cruisetoursהפלגה+טיול יבשתי) ,כאשר אתם יכולים לעשות
את החלק היבשתי לפני ההפלגה או אחריה.
התרשמו מהנופים המרהיבים ,מהתרבות המקומית ומהאתרים ההיסטוריים,
תוך כדי נסיעה ברכב יוקרתי או ברכת פנורמית בעלת גג זכוכית ,ושהו בכמה
מהלודג’ים היוקרתיים ביותר .כל פרט בסיור תוכנן בקפידה ,כדי שנוכל
להביא אליכם את אזור הספר בסגנון של מחלקה ראשונה.
אנא בקרו באתר  celebritycruises.comלפרטים נוספים.
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קולקציה חדשה של סיורי חוף – CELEBRITY DISCOVERY ,מבחר סיורים
חדשים ,המיועדים לקבוצות קטנות של עד  24איש ,על מנת להעניק להם
חוויית טיול מעמיקה יותר.
הסיורים הפרטיים  – PRIVATE JOURNEYSסיורים אישיים ייחודיים,
המתוכננים במיוחד עבורכם ,בדיוק על פי צרכיכם ,ע”י מומחי היעדים
המנוסים שלנו.
סיורים קולינריים  – CHEF MARKET DISCOVERIESהצטרפו אל אחד
השפים שלנו למסע טעימות קולינרי דרך מסעדות ושווקים ידועים .סיימו
את החוויה על האנייה ,בארוחת ערב מיוחדת ,בהשראת המטבח והטעמים
המקומיים.
הרפתקאות בנות מספר ימים – כאשר אנחנו עוגנים ללילה או שניים ,יש
לכם הזדמנות נהדרת להצטרף לאחד מסיורי היוקרה המודרכים שלנו לאתרי
חובה כמו הטאג’ מהאל בהודו ,או המאצ’ו פיצ’ו בפרו.

 .1הרפתקה בת מספר ימים בטאג’ מהאל  .2חוויית פרארי מהקולקציה של סיורי Discovery

CAPTAIN'S CLUB

הטבות† עבורכם לאחר ההפלגה הראשונה אתנו:
עותק אינטרנטי חינם של מגזין Vista
שדרוג בחינם במסגרת קטגוריית חדר המגורים הרלוונטית,
§
עד לקטגוריה AquaClass

ברוכים הבאים
לCAPTAIN'S CLUB-

גישה במהלך ההפלגה למתחם האירוח והייעוץ של הנוסעים המתמידים
בכל הפלגה  -הזמנה למסיבת קבלת הפנים האקסקלוסיבית של
מועדון הCaptains’ Club-
הנחות על חבילות גלישה באינטרנט
הנחות על חבילות תמונות דיגיטליות או מודפסות
גלידה מהגלידרייה ללא תשלום
הנחות על שירות כביסה
הזמנה לאירועים מיוחדים בהפלגות  ReunionוPresidents Cruise-
קדימות ברשימת המתנה לסיורי חוף
מעמד מקביל בתוכנית  Crown & Anchor Societyשל Royal Caribbean
ו Le Club Voyage-של Azamara

צברו נקודות חבר מועדון
על בסיס קטגוריית הסוויטה/חדר המגורים ומספר לילות
ההפלגה שלכם

כל הפלגה של ® Celebrity Cruisesהיא חוויה מתגמלת כשלעצמה ,אבל

סדרת ® Millennium
סדרת ®Solstice
סדרת ®Edge

חדר פנימי וחדר עם חלון לים

2

חדר עם מרפסת או מרפסת Infinite VerandaSM

3

חדר בדרגת  Conciergeו AquaClass-עם מרפסת

5

סוויטת Sky

8

סוויטות  Royal ,Celebrityו ^Signature-וכן וילות Edge

12

סוויטות  ,Penthouseדרגת  ^Reflection ,Conciergeו*Iconic-

18

אנחנו שואפים להוסיף מימד נוסף של יוקרה ,לאלו שמפליגים איתנו באופן
תדיר יותר .ככל שתפליגו אתנו יותר ,תיהנו מיותר הטבות .ההצטרפות בחינם,
ותוכלו להתחיל לממש את ההטבות אפילו לפני שאתם מפליגים^.
נקודות המועדון נצברות על בסיס קטגוריית חדר המגורים ומספר הלילות
שאתם מפליגים – ככל שהקטגוריה גבוהה יותר ,אתם צוברים יותר נקודות.
ותופתעו לגלות באיזו מהירות אתם עולים לדרגה הבאה^.

^  Celebrity Reflectionבלבד* .סדרת  Edgeבלבד.
אורחים השוהים בחדרי מגורים בתפוסת יחיד יצברו כמות נקודות כפולה.
חלים תנאים והגבלות.
לפרטים לגבי נקודות שנצברו בהפלגות באיי הגלאפגוס ,אנא בקרו באתר
celebritycruises.com/captainsclub

חברות
^ הטבות של מועדון  Captain’s Clubמשתנות
לפי דרגת החברות וכפופות לשינויים.
† על-ידי הרשמה כחברי מועדון לפני ההפלגה
הראשונה שלכם איתנו ,תוכלו ליהנות מהטבות
של חברים בדרגת .Preview
§ לפני ההפלגה ,בהתאם לזמינות.
חלים תנאים והגבלות.

בקרו באתר / CELEBRITYCRUISES.COM :צרו קשר עם :סוכן הנסיעות שלכם

0
2 - 149
150 - 299
300 - 749
750 - 2,999
3,000+

דרגות חברות
Preview
Classic
Select
Elite
Elite Plus
Zenith

 .1גלידה במתנה  .2שדרוג חדר המגורים והנחות על רכישת אינטרנט

אירופה

אירופה
DEPARTURE PORTS

Embark and set sail from here

Santa Margherita
MONACO

Villefranche
Marseille
Sète
Cannes

Barcelona

Trieste

Monte Carlo

FRANCE

Toulon

La Spezia

Ajaccio

CORSICA

SPAIN

Valencia

Split
ITALY

CROATIA

Dubrovnik
Kotor

MONTENEGRO

Rome
Naples

Palma De Mallorca
Ibiza

Corfu

Messina
Catania
SICILY

Katakolon

GREECE

Piraeus
Nauplion

Valletta
MALTA

Mykonos
Rhodes
Santorini

Chania

הים התיכון
 לילות7 הפלגה בת

 לילות7 הפלגה בת

 מונקו וספרד, צרפת,איטליה
CELEBRITY APEXSM

 צרפת ואיטליה,ספרד
CELEBRITY APEXSM

 לילות12 הפלגה בת

 לילות10 הפלגה בת

 צרפת והריביירה האיטלקית,ספרד
CELEBRITY APEXSM

 לילות11 הפלגה בת

איטליה והמיטב של איי יוון
CELEBRITY EDGE®

 לילות11 הפלגה בת

 מלטה והמיטב של יוון,איטליה
CELEBRITY EDGE®

 קרואטיה ומונטנגרו,איטליה
CELEBRITY EDGE®

1

Rome (Civitavecchia), Italy

1

Barcelona, Spain

1

Barcelona, Spain

1

Rome (Civitavecchia), Italy

1

Rome (Civitavecchia), Italy

1

Rome (Civitavecchia), Italy

2

Naples/Capri, Italy

2

Valencia, Spain

2

Sète, France

2

Messina, Sicily, Italy

2

Catania, Sicily, Italy

2

At Sea

3

At Sea

3

Ibiza, Spain

3

Provence (Marseille), France

3

At Sea

3

Valletta, Malta

3

Kotor, Montenegro

4

Florence/Pisa (La Spezia), Italy

4

At Sea

4

Nice (Villefranche), France

4

Santorini, Greece

4

At Sea

4

Trieste, Italy

5

Monte Carlo, Monaco

5

Provence (Toulon), France

5

Ajaccio, Corsica, France

5

Athens (Piraeus), Greece

5

Santorini, Greece

5

Trieste, Italy

6

Cannes, France

6

Nice (Villefranche), France

6

At Sea

6

Mykonos, Greece

6

Athens (Piraeus), Greece

6

Split, Croatia

7

Palma De Mallorca, Spain

7

Florence/Pisa (La Spezia), Italy

7

Santa Margherita, Italy

7

Rhodes, Greece

7

Mykonos, Greece

7

Dubrovnik, Croatia

8

 ספרד,ברצלונה

8

Rome (Civitavecchia), Italy

8

Rome (Civitavecchia), Italy

8

Chania (Souda), Crete, Greece

8

Nauplion, Greece

8

Corfu, Greece

9

Naples/Capri, Italy

9

At Sea

9

Katakolon, Greece

9

Valletta, Malta

10

Valletta, Malta

10

Naples/Capri, Italy

10

At Sea

10

At Sea

11

Rome (Civitavecchia), Italy

11

Naples/Capri, Italy

11

Naples/Capri, Italy

12

Rome (Civitavecchia), Italy

12

Rome (Civitavecchia), Italy

:2020 תאריכי יציאה
May 30 • Jun 13, 27 • Jul 11

11

At Sea

12

Palma De Mallorca, Spain

13

Barcelona, Spain

:2020 תאריכי יציאה
May 20* • Jun 6, 20 • Jul 4, 18 • Sep 6**

:2020 תאריכי יציאה
Sep 16*, 28^ • Oct 10
.* סדר הנמלים משתנה

. הנמלים משתנים. צרפת ואיטליה, לילות לספרד10 * הפלגה בת
. צרפת והריביירה האיטלקית, לילות לספרד10 ** הפלגה בת
. הנמלים משתנים. ספרד,ההפלגה מסתיימת בברצלונה

:2020 תאריכי יציאה
May 15 • Jun 5, 26 • Jul 17
Aug 7, 28 • Sep 18 • Oct 9

(

:2020 תאריכי יציאה
May 25 • Jul 6, 27* • Aug 17
Sep 7, 28

:2020 תאריכי יציאה
May 4 • Jun 15* • Oct 19
. מלטה, במקום בוולטה, סיציליה,ההפלגה תבקר במסינה

. סיציליה, סיציליה במקום בקטניה,ההפלגה תבקר במסינה

 איטליה במקום,)פיזה (לה ספציה/^ ההפלגה תבקר בפירנצה
. איטליה,בסנטה מרגריטה

:מחיר חדר פנימי

:מחיר חדר פנימי

:מחיר חדר פנימי

:מחיר חדר פנימי

:מחיר חדר פנימי

:מחיר חדר פנימי

$1,749 : החל מ,הפלגה בלבד

$1,790 : החל מ,הפלגה בלבד

$2,797 : החל מ,הפלגה בלבד

$2,499 : החל מ,הפלגה בלבד

$2,839 : החל מ,הפלגה בלבד

$2,739 : החל מ,הפלגה בלבד

 בכמה מהנמלים בהם נעגון יידרש.( אך אינם כוללים דמי שירות )תשר, לאדם בחדר זוגי בקטגוריה המצוינת ליד המחיר וכוללים מיסים,כל המחירים בחוברת זו נקובים בדולר ארה"ב
.70-73  עיינו בעמודים, לתנאים מלאים. אך הם כפופים לשינויים וזמינות, התאריכים והמחירים היו נכונים בעת הדפסת חוברת זו, כל המסלולים.סירה מהאנייה לנמל/שייט קצר ברחפת

 איטליה, פירנצה.1

.שהיית לילה או יציאה לאחר חצות

CELEBRITYCRUISES.COM :בקרו באתר
 סוכן הנסיעות שלכם:צרו קשר עם

אירופה

אירופה
Amsterdam

DEPARTURE PORTS

NETHERLANDS

Embark and set sail from here

Zeebrugge

BELGIUM

Le Havre

Venice

FRANCE

Rijeka
Zadar

Portofino

La Coruña

Toulon

Bilbao

La Spezia

ITALY

Barcelona

Leixões

Rome

SPAIN

PORTUGAL

Split CROATIA
Dubrovnik
Kotor

MONTENEGRO

Naples

Valencia

Corfu

Lisbon

Messina

Alicante

SICILY

Cartagena
Gibraltar

Málaga

Valletta

TURKEY

GREECE

Argostoli
Katakolon

Piraeus

MALTA

Kusadasi
Mykonos
Santorini

Chania

הים התיכון
 לילות7 הפלגה בת

 לילות7 הפלגה בת

 יוון ואיטליה,הים האדריאטי
CELEBRITY INFINITY®

 לילות7 הפלגה בת

 יוון והים האדריאטי,איטליה

 לילות10 הפלגה בת

 מלטה וקרואטיה,איטליה

CELEBRITY INFINITY®

CELEBRITY INFINITY®

 לילות9 הפלגה בת

המיטב של ספרד ופורטוגל
CELEBRITY INFINITY®

 לילות10 הפלגה בת

המיטב של איטליה
CELEBRITY CONSTELLATION®

 טורקיה ואיי יוון,ונציה
CELEBRITY CONSTELLATION®

1

Venice, Italy

1

Rome (Civitavecchia), Italy

1

Rome (Civitavecchia), Italy

1

Barcelona, Spain

1

Rome (Civitavecchia), Italy

1

Venice, Italy

2

Venice, Italy

2

Messina, Sicily, Italy

2

Messina, Sicily, Italy

2

Valencia, Spain

2

Florence/Pisa (La Spezia), Italy

2

At Sea

3

Split, Croatia

3

Valletta, Malta

3

Valletta, Malta

3

Alicante, Spain

3

Portofino, Italy

3

Katakolon, Greece

4

Kotor, Montenegro

4

At Sea

4

At Sea

4

At Sea

4

At Sea

4

Santorini, Greece

5

Corfu, Greece

5

Argostoli, Greece

5

Kotor, Montenegro

5

Málaga, Spain

5

Naples/Capri, Italy

5

Ephesus (Kusadasi), Turkey

6

At Sea

6

Kotor, Montenegro

6

Zadar, Croatia

6

Gibraltar, United Kingdom

6

Messina, Sicily, Italy

6

Mykonos, Greece

7

Naples/Capri, Italy

7

Zadar, Croatia

7

Rijeka, Croatia

7

At Sea

7

At Sea

7

Athens (Piraeus), Greece

8

Rome (Civitavecchia), Italy

8

Venice, Italy

8

Venice, Italy

8

La Coruña, Spain

8

Kotor, Montenegro

8

Chania (Souda), Crete, Greece

9

Porto (Leixões), Portugal

9

Venice, Italy

9

Corfu, Greece

10

Lisbon, Portugal

10

Venice, Italy

10

At Sea

11

Lisbon, Portugal

11

Venice, Italy

(

:2020 תאריכי יציאה
Jun 14*, 28 • Jul 12, 26 • Aug 9

:2020 תאריכי יציאה
Jun 21* • Jul 19 • Aug 2

. מונטנגרו, קרואטיה במקום בקוטור,* ההפלגה תבקר בדוברובניק
.סדר הנמלים משתנה

:2020 תאריכי יציאה
Jul 5 • Aug 16

(

(

:2020 תאריכי יציאה
Aug 30 • Sep 9*, 19, 29*

. הנמלים משתנים. לילות7 * הפלגה דומה בת

:2020 תאריכי יציאה
Jun 4*, 12** • Jul 30 • Aug 8 • Sep 24 • Oct 3

.* ההפלגה מתנהלת במסלול הפוך

:2020 תאריכי יציאה
Jun 22 • Jul 20 • Aug 17 • Sep 14 • Oct 12

. מתנהלת במסלול הפוך, לילות8 * הפלגה בת
. איטליה,ללא עגינה בפורטופינו
. מלטה, עם יום נוסף בוולטה, לילות10 ** הפלגה בת

:מחיר חדר פנימי

:מחיר חדר פנימי

:מחיר חדר פנימי

:מחיר חדר פנימי

:מחיר חדר פנימי

:מחיר חדר פנימי

$1,529 : החל מ,הפלגה בלבד

$1,579 : החל מ,הפלגה בלבד

$1,495 : החל מ,הפלגה בלבד

$2,499 : החל מ,הפלגה בלבד

$2,079 : החל מ,הפלגה בלבד

$2,629 : החל מ,הפלגה בלבד

 בכמה מהנמלים בהם נעגון יידרש.( אך אינם כוללים דמי שירות )תשר, לאדם בחדר זוגי בקטגוריה המצוינת ליד המחיר וכוללים מיסים,כל המחירים בחוברת זו נקובים בדולר ארה"ב
.70-73  עיינו בעמודים, לתנאים מלאים. אך הם כפופים לשינויים וזמינות, התאריכים והמחירים היו נכונים בעת הדפסת חוברת זו, כל המסלולים.סירה מהאנייה לנמל/שייט קצר ברחפת

 ספרד, ולנסיה.1
 איטליה, חוף אמלפי.2

.שהיית לילה או יציאה לאחר חצות

CELEBRITYCRUISES.COM :בקרו באתר
 סוכן הנסיעות שלכם:צרו קשר עם

אירופה

אירופה
NORWAY

DEPARTURE PORTS

Oslo

Embark and set sail from here

DENMARK

Copenhagen

UNITED KINGDOM

Southampton

Warnemünde

Amsterdam
Zeebrugge

Le Havre

BELGIUM

FRANCE

Vigo

Barcelona

Rome

Palma De Mallorca

Alicante

Gibraltar

MADEIRA

MONACO

SLOVENIA
Monte Carlo
Koper
Villefranche
CROATIA
Venice
Marseille
Dubrovnik
La Spezia
Cannes
ITALY
Kotor

PORTUGAL Valencia
SPAIN Ibiza

Lisbon

GERMANY

NETHERLANDS

Cartagena
Málaga

MONTENEGRO

Naples GREECE
TURKEY
Katakolon
Kusadasi
Palermo
Piraeus
SICILY
CYPRUS

Limassol

Funchal

ISRAEL

Haifa
Ashdod

CANARY ISLANDS

Tenerife

Gran Canaria

הים התיכון והאוקיינוס האטלנטי
 לילות9 הפלגה בת

 לילות12 הפלגה בת

המיטב של מערב הים התיכון
CELEBRITY CONSTELLATION®

ישראל ואגן הים התיכון
CELEBRITY REFLECTION®

 לילות11 הפלגה בת

 לילות12 הפלגה בת

 פורטוגל והאיים הקנריים,ספרד

הריביירה הצרפתית ואגן הים התיכון

CELEBRITY SILHOUETTE®

CELEBRITY INFINITY®

 לילות12 הפלגה בת

 לילות10 הפלגה בת

 צרפת ואיטליה,ספרד
CELEBRITY INFINITY®

ערי בירה בצפון אירופה
CELEBRITY APEXSM

1

Barcelona, Spain

1

Rome (Civitavecchia), Italy

1

Southampton, England

1

Barcelona, Spain

1

Barcelona, Spain

1

Southampton, England

2

Monte Carlo, Monaco

2

At Sea

2

At Sea

2

Provence (Marseille), France

2

Valencia, Spain

2

At Sea

3

Florence/Pisa (La Spezia), Italy

3

At Sea

3

At Sea

3

Cannes, France

3

Alicante, Spain

3

Oslo, Norway

4

Rome (Civitavecchia), Italy

4

Limassol, Cyprus

4

Funchal, Madeira, Portugal

4

Cannes, France

4

Gibraltar, United Kingdom

4

Oslo, Norway

5

Naples/Capri, Italy

5

Jerusalem (Ashdod), Israel

5

Tenerife, Canary Islands

5

At Sea

5

Malaga, Spain

5

Copenhagen, Denmark

6

At Sea

6

Jerusalem (Ashdod), Israel

6

Gran Canaria, Canary Islands

6

Florence/Pisa (La Spezia), Italy

6

Cartagena, Spain

6

Berlin (Warnemünde), Germany

7

Kotor, Montenegro

7

Haifa, Israel

7

At Sea

7

Rome (Civitavecchia), Italy

7

At Sea

7

At Sea

8

Dubrovnik, Croatia

8

At Sea

8

Lisbon, Portugal

8

Naples/Capri, Italy

8

Provence (Marseille), France

8

Amsterdam, Netherlands

9

Koper, Slovenia

9

Ephesus (Kusadasi), Turkey

9

Lisbon, Portugal

9

Palermo, Sicily, Italy

9

Nice (Villefranche), France

9

Bruges (Zeebrugge), Belgium

10

Venice, Italy

10

Athens (Piraeus), Greece

10

Vigo, Spain

10

At Sea

10

Florence/Pisa (La Spezia), Italy

10

Paris (Le Havre), France

11

Southampton, England

(

11

Katakolon, Greece

11

At Sea

11

Ibiza, Spain

11

Rome (Civitavecchia), Italy

12

At Sea

12

Southampton, England

12

Palma De Mallorca, Spain

12

At Sea

13

Rome (Civitavecchia), Italy

13

Barcelona, Spain

13

Barcelona, Spain

:2020 תאריכי יציאה
May 26 • Jul 2^, 11 • Aug 27^ • Sep 5*
Oct 22^, 31**

(

(

:2020 תאריכי יציאה

:2020 תאריכי יציאה
Aug 15* • Sep 28 • Oct 9^, 19

Sep 26 • Oct 8*
.* ההפלגה מתנהלת במסלול הפוך

.^ ההפלגה מתנהלת במסלול הפוך

:2020 תאריכי יציאה
May 21 • Nov 8*

. הנמלים משתנים. לילות13 * הפלגה בת

:2020 תאריך יציאה
May 9

. הנמלים משתנים. לילות10 ^ הפלגה בת

.Celebrity Silhouette  לילות על סיפון12 * הפלגה דומה בת
.הנמלים משתנים

(

:2020 תאריכי יציאה
Apr 13, 23* • Sep 19^
. הנמלים משתנים.* מסלול דומה
.Celebrity Silhouette  לילות על סיפון9 ^ הפלגה דומה בת
.הנמלים משתנים

. קרואטיה, קרואטיה במקום בדוברובניק,* ההפלגה תבקר בספליט
. מונטנגרו, קרואטיה במקום בקוטור,** ההפלגה תבקר בספליט

:מחיר חדר פנימי

:מחיר חדר פנימי

:מחיר חדר פנימי

:מחיר חדר פנימי

:מחיר חדר פנימי

:מחיר חדר פנימי

$2,290 : החל מ,הפלגה בלבד

$3,119 : החל מ,הפלגה בלבד

$1,969 : החל מ,הפלגה בלבד

$2,729 : החל מ,הפלגה בלבד

$2,719 : החל מ,הפלגה בלבד

$2,199 : החל מ,הפלגה בלבד

 בכמה מהנמלים בהם נעגון יידרש.( אך אינם כוללים דמי שירות )תשר, לאדם בחדר זוגי בקטגוריה המצוינת ליד המחיר וכוללים מיסים,כל המחירים בחוברת זו נקובים בדולר ארה"ב
.70-73  עיינו בעמודים, לתנאים מלאים. אך הם כפופים לשינויים וזמינות, התאריכים והמחירים היו נכונים בעת הדפסת חוברת זו, כל המסלולים.סירה מהאנייה לנמל/שייט קצר ברחפת

 קופנהגן.1

.שהיית לילה או יציאה לאחר חצות

CELEBRITYCRUISES.COM :בקרו באתר
 סוכן הנסיעות שלכם:צרו קשר עם

אירופה

אירופה
DEPARTURE PORTS

Embark and set sail from here

Akureyri
ICELAND

Reykjavík
Ålesund
Bergen

Geiranger
Olden
NORWAY

Stavanger

FINLAND

St. Petersburg

Helsinki

SWEDEN

RUSSIA

Stockholm

Tallinn

ESTONIA

Aarhus
DENMARK

Belfast

Dunmore East

IRELAND

Cobh

Copenhagen

Liverpool

Dublin

Warnemünde

ENGLAND
NETHERLANDS

Southampton

GERMANY

Amsterdam

St. Peter Port
GUERNSEY

צפון אירופה
 לילות12 הפלגה בת

 לילות10 הפלגה בת

סקנדינביה וסנט פטרסבורג
CELEBRITY REFLECTION®

 לילות14 הפלגה בת

אירלנד ואיסלנד
CELEBRITY REFLECTION®

 לילות7 הפלגה בת

סקנדינביה וסנט פטרסבורג
CELEBRITY SILHOUETTE®

 לילות14 הפלגה בת

הפיורדים של נורווגיה
CELEBRITY SILHOUETTE®

 לילות7 הפלגה בת

איסלנד ואירלנד
CELEBRITY SILHOUETTE®

הפיורדים של נורווגיה
CELEBRITY APEXSM

1

Amsterdam, Netherlands

1

Dublin, Ireland

1

Southampton, England

1

Southampton, England

1

Southampton, England

1

Southampton, England

2

At Sea

2

Belfast, Northern Ireland

2

At Sea

2

At Sea

2

St. Peter Port, Channel Islands

2

At Sea

3

Berlin (Warnemünde), Germany

3

At Sea

3

Copenhagen, Denmark

3

Bergen, Norway

3

Cork (Cobh), Ireland

3

Bergen, Norway

4

At Sea

4

Reykjavík, Iceland

4

Copenhagen, Denmark

4

Olden, Norway

4

Waterford (Dunmore East), Ireland

4

Ålesund, Norway

5

Helsinki, Finland

5

Reykjavík, Iceland

5

At Sea

5

Geiranger, Norway

5

Dublin, Ireland

5

Geiranger, Norway

6

St. Petersburg, Russia

6

Akureyri, Iceland

6

Stockholm, Sweden

6

Stavanger, Norway

6

Dublin, Ireland

6

Stavanger, Norway

7

St. Petersburg, Russia

7

At Sea

7

Helsinki, Finland

7

At Sea

7

At Sea

7

At Sea

8

Tallinn, Estonia

8

At Sea

8

St. Petersburg, Russia

8

Southampton, England

8

At Sea

8

Southampton, England

9

Stockholm, Sweden

9

Liverpool, England

9

St. Petersburg, Russia

9

Akureyri, Iceland

10

At Sea

10

Dublin, Ireland

10

At Sea

10

Reykjavík, Iceland

11

Copenhagen, Denmark

11

Dublin, Ireland

11

Berlin (Warnemünde), Germany

11

Reykjavík, Iceland

12

At Sea

12

Aarhus, Denmark

12

At Sea

13

Amsterdam, Netherlands

13

At Sea

13

Belfast, Northern Ireland

14

At Sea

14

At Sea

15

Southampton, England

15

Southampton, England

(

:2020 תאריכי יציאה
Jul 29 • Aug 22 • Sep 3

(

(

:2020 תאריכי יציאה
May 18 • Jun 5 • Jul 6*

(

(

:2020 תאריכי יציאה
May 16* • Jun 13 • Jul 4*, 18

(

:2020 תאריכי יציאה
May 9 • Jun 27 • Aug 28*

(

:2020 תאריכי יציאה
May 30* • Sep 5

:2020 תאריכי יציאה
May 3, 28*

. הנמלים משתנים. לילות לאיסלנד והים האירי11 * הפלגה בת

. הנמלים משתנים. לילות14 * הפלגה דומה בת

. הנמלים משתנים. לילות8 * הפלגה בת

. אירלנד,)* ללא עגינה בווטרפורד (מזרח דאנמור

Celebrity Reflection  לילות הלוך ושוב על סיפון8 * הפלגה בת
. אירלנד,מדבלין

:מחיר חדר פנימי

:מחיר חדר פנימי

:מחיר חדר פנימי

:מחיר חדר פנימי

:מחיר חדר פנימי

:מחיר חדר פנימי

$2,479 : החל מ,הפלגה בלבד

$2,297 : החל מ,הפלגה בלבד

$2,899 : החל מ,הפלגה בלבד

$1,639 : החל מ,הפלגה בלבד

$3,129 : החל מ,הפלגה בלבד

$1,789 : החל מ,הפלגה בלבד

 בכמה מהנמלים בהם נעגון יידרש.( אך אינם כוללים דמי שירות )תשר, לאדם בחדר זוגי בקטגוריה המצוינת ליד המחיר וכוללים מיסים,כל המחירים בחוברת זו נקובים בדולר ארה"ב
.70-73  עיינו בעמודים, לתנאים מלאים. אך הם כפופים לשינויים וזמינות, התאריכים והמחירים היו נכונים בעת הדפסת חוברת זו, כל המסלולים.סירה מהאנייה לנמל/שייט קצר ברחפת

 רוסיה, מוסקבה.1
 הפיורדים של נורווגיה.2

.שהיית לילה או יציאה לאחר חצות

CELEBRITYCRUISES.COM :בקרו באתר
 סוכן הנסיעות שלכם:צרו קשר עם

 איי בהאמה וברמודה,האיים הקאריביים

 איי בהאמה וברמודה,האיים הקאריביים
DEPARTURE PORTS

Embark and set sail from here
USA

Fort Lauderdale
BAHAMAS

Miami

Nassau

Key West

Cozumel

ST. THOMAS

GRAND CAYMAN

MEXICO

Charlotte .B.V.I
Amalie Tortola

George Town

Puerto Costa Maya

Philipsburg

ST. MAARTEN

San Juan

PUERTO RICO

Basseterre
ST. KITTS & NEVIS

האיים הקאריביים
 לילות7 הפלגה בת

 לילות7 הפלגה בת

 לילות7 הפלגה בת

 לילות7 הפלגה בת

 לילות7 הפלגה בת

 לילות7 הפלגה בת

 קי ווסט וגראנד קיימן,מקסיקו

 סנט תומס,פוארטו ריקו
וסנט קיטס

 טורטולה וסנט מרטן,פוארטו ריקו

 קי ווסט וגראנד קיימן,מקסיקו

מזרח האיים הקאריביים

מערב האיים הקאריביים

CELEBRITY APEXSM

CELEBRITY APEXSM

CELEBRITY EDGE®

CELEBRITY EDGE®

CELEBRITY EQUINOXSM

CELEBRITY EQUINOXSM

1

Fort Lauderdale, Florida

1

Fort Lauderdale, Florida

1

Fort Lauderdale, Florida

1

Fort Lauderdale, Florida

1

Fort Lauderdale, Florida

1

Fort Lauderdale, Florida

2

Key West, Florida

2

At Sea

2

At Sea

2

Key West, Florida

2

At Sea

2

Key West, Florida

3

At Sea

3

San Juan, Puerto Rico

3

San Juan, Puerto Rico

3

At Sea

3

San Juan, Puerto Rico

3

At Sea

4

Puerto Costa Maya, Mexico

4

Charlotte Amalie, St. Thomas

4

Tortola, British Virgin Islands

4

Puerto Costa Maya, Mexico

4

Charlotte Amalie, St. Thomas

4

Puerto Costa Maya, Mexico

5

Cozumel, Mexico

5

Basseterre, St. Kitts & Nevis

5

Philipsburg, St. Maarten

5

Cozumel, Mexico

5

Tortola, British Virgin Islands

5

Cozumel, Mexico

6

George Town, Grand Cayman

6

At Sea

6

At Sea

6

George Town, Grand Cayman

6

At Sea

6

George Town, Grand Cayman

7

At Sea

7

At Sea

7

At Sea

7

At Sea

7

Nassau, Bahamas

7

At Sea

8

Fort Lauderdale, Florida

8

Fort Lauderdale, Florida

8

Fort Lauderdale, Florida

8

Fort Lauderdale, Florida

8

Fort Lauderdale, Florida

8

Fort Lauderdale, Florida

:2020 תאריכי יציאה
Nov 7, 21 • Dec 5, 19

:2020 תאריכי יציאה
Nov 14, 28 • Dec 12, 26

:2021 תאריכי יציאה
Jan 2, 16, 30 • Feb 13, 27
Mar 13, 27 • Apr 10, 24

:2021 תאריכי יציאה
Jan 9, 23 • Feb 6, 20 • Mar 6, 20
Apr 3, 17

:2020 תאריכי יציאה
Jan 12, 26 • Feb 9, 23 • Mar 8, 22
Apr 5 • Nov 22 • Dec 6, 20

:2020 תאריכי יציאה
Jan 5, 19 • Feb 2, 16 • Mar 1, 15, 29
Apr 12 • Nov 29 • Dec 13, 27

:2021 תאריכי יציאה
Jan 3, 17, 31 • Feb 14, 28
Mar 14, 28 • Apr 11, 25

:2021 תאריכי יציאה

:2020 תאריכי יציאה
Jan 3*, 18^ • Feb 1^, 15, 29^ • Mar 14, 28
- 5  יום.Celebrity Reflection * ההפלגה נערכת על סיפון
.פיליפסבורג וסנט מרטן במקום טורטולה ואיי הבתולה הבריטיים
 פונטה קאנה ורפובליקה דומיניקנית במקום טורטולה ואיי- 5 ^ יום
.הבתולה הבריטיים

Jan 10, 24 • Feb 7, 21 • Mar 7, 21
Apr 4, 18

:2020 תאריכי יציאה
Jan 25 • Feb 8, 22 • Mar 7, 21
Apr 4 • May 31* • Jun 14*

:2021 תאריך יציאה
Jan 2*
. הנמלים משתנים. לילות6 * הפלגות בנות

:מחיר חדר פנימי

:מחיר חדר פנימי

:מחיר חדר פנימי

:מחיר חדר פנימי

:מחיר חדר פנימי

:מחיר חדר פנימי

$1,529 : החל מ,הפלגה בלבד

$1,469 : החל מ,הפלגה בלבד

$1,439 : החל מ,הפלגה בלבד

$1,379 : החל מ,הפלגה בלבד

$1,169 : החל מ,הפלגה בלבד

$1,119 : החל מ,הפלגה בלבד

 בכמה מהנמלים בהם נעגון יידרש.) אך אינם כוללים דמי שירות (תשר, לאדם בחדר זוגי בקטגוריה המצוינת ליד המחיר וכוללים מיסים,כל המחירים בחוברת זו נקובים בדולר ארה"ב
.70-73  עיינו בעמודים, לתנאים מלאים. אך הם כפופים לשינויים וזמינות, התאריכים והמחירים היו נכונים בעת הדפסת חוברת זו, כל המסלולים.סירה מהאנייה לנמל/שייט קצר ברחפת

 איי הבתולה הבריטיים.1
 רכיבה על סוס בפוארטו ריקו.2

CELEBRITYCRUISES.COM :בקרו באתר
 סוכן הנסיעות שלכם:צרו קשר עם

 איי בהאמה וברמודה,האיים הקאריביים

 איי בהאמה וברמודה,האיים הקאריביים
DEPARTURE PORTS

Embark and set sail from here

USA

Fort Lauderdale

ST. THOMAS

GRAND CAYMAN

Charlotte Amalie

George Town

PUERTO RICO

San Juan

.B.V.I

Tortola

St. Croix
Basseterre

ST. MAARTEN

Philipsburg

St. John’s
ANTIGUA

ST. KITTS & NEVIS
SAINT LUCIA
BONAIRE

ARUBA

Kralendijk

Oranjestad

Castries
Kingstown

BARBADOS

Bridgetown

ST. VINCENT

Willemstad

St. George’s

CURAÇAO

GRENADA

האיים הקאריביים
 לילות12 הפלגה בת

 לילות9 הפלגה בת

 לילות10 הפלגה בת

 לילות10 הפלגה בת

 לילות11 הפלגה בת

 לילות7 הפלגה בת

דרום האיים הקאריביים

 בונייר וקוראסאו,ארובה

הקאריביים האולטימטיביים

דרום האיים הקאריביים

חוויה אולטימטיבית בדרום האיים
הקאריביים

דרום האיים הקאריביים

CELEBRITY EQUINOXSM

CELEBRITY EQUINOXSM

CELEBRITY REFLECTION®

CELEBRITY EQUINOXSM

CELEBRITY EQUINOXSM

CELEBRITY SUMMIT®

1

Fort Lauderdale, Florida

1

Fort Lauderdale, Florida

1

Fort Lauderdale, Florida

1

Fort Lauderdale, Florida

1

Fort Lauderdale, Florida

1

San Juan, Puerto Rico

2

At Sea

2

At Sea

2

At Sea

2

At Sea

2

At Sea

2

Charlotte Amalie, St. Thomas

3

At Sea

3

George Town, Grand Cayman

3

At Sea

3

San Juan, Puerto Rico

3

At Sea

3

Basseterre, St. Kitts & Nevis

4

St. Croix, U.S. Virgin Islands

4

At Sea

4

Philipsburg, St. Maarten

4

Philipsburg, St. Maarten

4

Charlotte Amalie, St. Thomas

4

St. John’s, Antigua

5

St. John’s, Antigua

5

Oranjestad, Aruba

5

Castries, Saint Lucia

5

Basseterre, St. Kitts & Nevis

5

St. Croix, U.S. Virgin Islands

5

Castries, Saint Lucia

6

Bridgetown, Barbados

6

Kralendijk, Bonaire

6

Bridgetown, Barbados

6

St. John’s, Antigua

6

St. John’s, Antigua

6

Bridgetown, Barbados

7

Castries, Saint Lucia

7

Willemstad, Curaçao

7

St. John’s, Antigua

7

Charlotte Amalie, St. Thomas

7

Bridgetown, Barbados

7

At Sea

8

St. George’s, Grenada

8

At Sea

8

Basseterre, St. Kitts & Nevis

8

Tortola, British Virgin Islands

8

Castries, Saint Lucia

8

San Juan, Puerto Rico

9

Kingstown, St. Vincent

9

At Sea

9

At Sea

9

At Sea

9

Philipsburg, St. Maarten

10

Basseterre, St. Kitts & Nevis

10

Fort Lauderdale, Florida

10

At Sea

10

At Sea

10

At Sea

11

At Sea

11

Fort Lauderdale, Florida

11

Fort Lauderdale, Florida

11

At Sea

12

At Sea

12

Fort Lauderdale, Florida

13

Fort Lauderdale, Florida

:2020 תאריכי יציאה
Feb 23* • Mar 15* • Apr 5* • Aug 23
Nov 15, 27^ • Dec 9, 21

:2020 תאריכי יציאה
Feb 14* • Mar 6*, 27* • Nov 6, 13^ • Dec 14**

:2021 תאריכי יציאה
Jan 17^ • Feb 28^ • Mar 21 • Apr 11^

:2021 תאריכי יציאה
Jan 29 • Feb 19 • Mar 12 • Apr 2

.^ סדר הנמלים משתנה
.Celebrity Silhouette * ההפלגה נערכת על סיפון
.סדר הנמלים משתנה

:2020 תאריכי יציאה
Jan 10, 31 • Mar 13 • Apr 3 • Nov 13 • Dec 4

:2020 תאריכי יציאה
Apr 11 • May 13 • Sep 4, 25 • Oct 16

:2020 תאריכי יציאה
May 2 • Sep 14 • Oct 5, 26

:2020 תאריכי יציאה
Jan 25† • Feb 1*, 8, 15*, 22^, 29*
Mar 7, 14*, 21^, 28* • Apr 4, 11*, 18^, 25*
Dec 5*, 12, 19*, 26

:2021 תאריכי יציאה

:2021 תאריכי יציאה

Jan 15 • Feb 5, 26 • Mar 19 • Apr 9

Jan 2*, 9, 16*, 23 • Feb 6, 13*, 20, 27*
Mar 6, 13*, 20, 27* • Apr 3, 10*, 17, 24*

.Celebrity Silhouette * ההפלגה נערכת על סיפון
.סדר הנמלים משתנה
. סדר הנמלים משתנה.Celebrity Edge ^ ההפלגה באניית

.† סדר הנמלים משתנה

 לילות לדרום הקאריביים נערכת על סיפון9 ** הפלגה בת
. הנמלים משתנים.Celebrity Reflection

.^ ההפלגה מתנהלת במסלול הפוך

.* הנמלים משתנים

:מחיר חדר פנימי

:מחיר חדר פנימי

:מחיר חדר פנימי

:מחיר חדר פנימי

:מחיר חדר פנימי

:מחיר חדר פנימי

$1,789 : החל מ,הפלגה בלבד

$1,639 : החל מ,הפלגה בלבד

$1,549 : החל מ,הפלגה בלבד

$1,529 : החל מ,הפלגה בלבד

$1,639 : החל מ,הפלגה בלבד

$999 : החל מ,הפלגה בלבד

 בכמה מהנמלים בהם נעגון יידרש.) אך אינם כוללים דמי שירות (תשר, לאדם בחדר זוגי בקטגוריה המצוינת ליד המחיר וכוללים מיסים,כל המחירים בחוברת זו נקובים בדולר ארה"ב
.70-73  עיינו בעמודים, לתנאים מלאים. אך הם כפופים לשינויים וזמינות, התאריכים והמחירים היו נכונים בעת הדפסת חוברת זו, כל המסלולים.סירה מהאנייה לנמל/שייט קצר ברחפת

 ארובה.1
. אנטיגואה, סנט ג'ון.2

CELEBRITYCRUISES.COM :בקרו באתר
 סוכן הנסיעות שלכם:צרו קשר עם

 איי בהאמה וברמודה,האיים הקאריביים

 איי בהאמה וברמודה,האיים הקאריביים
DEPARTURE PORTS

Embark and set sail from here

Newport

Cape Liberty
BERMUDA

USA

Kings Wharf

Fort Lauderdale
Miami

ST. THOMAS

Nassau

Key West

BAHAMAS
GRAND CAYMAN

Cozumel
Puerto Costa Maya
MEXICO

Charlotte Amalie

George Town

San Juan

Roatán

PUERTO RICO

B.V.I

Tortola
ST. MAARTEN

Philipsburg

HONDURAS
COSTA RICA

Puerto Límon
Colón
PANAMA

Cartagena
COLOMBIA

 ברמודה והאיים הקאריביים,איי בהאמה
 לילות11 הפלגה בת

 לילות12 הפלגה בת

 לילות4 הפלגה בת

 לילות5 הפלגה בת

 לילות8 הפלגה בת

 לילות7 הפלגה בת

הקאריביים האולטימטיביים

הקאריביים ויבשת אמריקה

איי באהמה

מערב האיים הקאריביים

מזרח הקאריביים ואיי בהאמה

ברמודה וניופורט

CELEBRITY REFLECTION®

CELEBRITY REFLECTION®

CELEBRITY INFINITY®

CELEBRITY INFINITY®

CELEBRITY EQUINOXSM

CELEBRITY SUMMIT®

1

Fort Lauderdale, Florida

1

Fort Lauderdale, Florida

1

Miami, Florida

1

Miami, Florida

1

Fort Lauderdale, Florida

1

Cape Liberty, New Jersey

2

At Sea

2

At Sea

2

Key West, Florida

2

Key West, Florida

2

At Sea

1

(הגלפה) תורחה לספ

3

George Town, Grand Cayman

3

Cozumel, Mexico

3

At Sea

3

At Sea

3

San Juan, Puerto Rico

2

Newport, Rhode Island

4

At Sea

4

George Town, Grand Cayman

4

Nassau, Bahamas

4

Cozumel, Mexico

4

Charlotte Amalie, St. Thomas

3

At Sea

5

Cartagena, Colombia

5

At Sea

5

Miami, Florida

5

At Sea

5

Philipsburg, St. Maarten

4

Kings Wharf, Bermuda

6

Colón, Panama

6

Cartagena, Colombia

6

Miami, Florida

6

Tortola, British Virgin Islands

5

Kings Wharf, Bermuda

7

Puerto Límon, Costa Rica

7

Colón, Panama

7

At Sea

6

Kings Wharf, Bermuda

8

At Sea

8

Puerto Límon, Costa Rica

8

Nassau, Bahamas

7

At Sea

9

Puerto Costa Maya, Mexico

9

At Sea

9

Fort Lauderdale, Florida

8

Cape Liberty, New Jersey

10

Cozumel, Mexico

10

ןטאור, סרודנוה

11

At Sea

11

Puerto Costa Maya, Mexico

12

Fort Lauderdale, Florida

12

At Sea

13

Fort Lauderdale, Florida

:2020 תאריכי יציאה
Jan 20* • Feb 10 • Mar 2*, 23
Apr 13* • Nov 2*, 23^

:2020 תאריך יציאה
Dec 23

:2020 תאריכי יציאה
Mar 5 • Apr 16 • Dec 10, 19

:2021 תאריכי יציאה

:2021-תאריכי יציאה ב

Jan 7 • Feb 18 • Mar 4, 18 • Apr 1, 15, 29

Jan 4*, 25* • Feb 15^ • Mar 8*, 29^
.^ הנמלים משתנים

:2020 תאריכי יציאה
Jan 4*, 13 • Feb 24, 29* • Mar 23
Apr 6, 11* • Nov 30 • Dec 5*, 14, 23, 28

:2021 תאריכי יציאה

:2020 תאריכי יציאה
Jan 3* • May 23 • Jun 6, 20 • Jul 4, 18 • Aug 1, 15
.Celebrity Reflection  לילות על סיפון7 * הפלגה דומה בת
הנמלים משתנים

(
(

:2020 תאריכי יציאה
May 9^ • Jun 6^, 28* • Jul 5, 12, 19, 26*
. ניופורט וצ'רלסטון, לילות לברמודה10 ^ הפלגה בת
.הנמלים משתנים
.* סדר הנמלים משתנה

Jan 2*, 11 • Feb 13*, 22, 27*
Mar 8, 13*, 22, 27* • Apr 5, 10*, 19, 24
.* ההפלגה מתנהלת במסלול הפוך

. הנמלים משתנים.* מסלול דומה

:מחיר חדר פנימי

:מחיר חדר פנימי

:מחיר חדר פנימי

:מחיר חדר פנימי

:מחיר חדר פנימי

:מחיר חדר פנימי

$1,689 : החל מ,הפלגה בלבד

$2,669 : החל מ,הפלגה בלבד

$689 : החל מ,הפלגה בלבד

$759 : החל מ,הפלגה בלבד

$1,499 : החל מ,הפלגה בלבד

$1,769 : החל מ,הפלגה בלבד

 בכמה מהנמלים בהם נעגון יידרש.) אך אינם כוללים דמי שירות (תשר, לאדם בחדר זוגי בקטגוריה המצוינת ליד המחיר וכוללים מיסים,כל המחירים בחוברת זו נקובים בדולר ארה"ב
.70-73  עיינו בעמודים, לתנאים מלאים. אך הם כפופים לשינויים וזמינות, התאריכים והמחירים היו נכונים בעת הדפסת חוברת זו, כל המסלולים.סירה מהאנייה לנמל/שייט קצר ברחפת

 הונדורס, רואטן.1

.שהיית לילה או יציאה לאחר חצות

CELEBRITYCRUISES.COM :בקרו באתר
 סוכן הנסיעות שלכם:צרו קשר עם

אלסקה

אלסקה
DEPARTURE PORTS

ALASKA

Hubbard Glacier

Seward

Icy Strait Point

Embark and set sail from here

Skagway
Juneau
Endicott Arm & Dawes
Ketchikan

CANADA

CANADA

Vancouver

Victoria

Quebec City

Sydney

Saint John
Bar Harbor

Seattle
USA

Portland
USA

Halifax

Boston

Cape Liberty

San Francisco

אלסקה וצפון אמריקה
 לילות7 הפלגה בת

 לילות7 הפלגה בת

 לילות7 הפלגה בת

 לילות7 הפלגה בת

 לילות12 הפלגה בת

 לילות9 הפלגה בת

קרחון האברד באלסקה

הקרחון הצפוני באלסקה

קרחון דאוז באלסקה

צפון מערב הפסיפי וסן פרנסיסקו

 מיין וקנדה,בוסטון

מיין וקנדה

CELEBRITY ECLIPSE®

CELEBRITY MILLENNIUM®

CELEBRITY SOLSTICE®

CELEBRITY ECLIPSE®

CELEBRITY SUMMIT®

CELEBRITY SUMMIT®

1

Vancouver, British Columbia

1

Vancouver, British Columbia

1

Seattle, Washington

1

Vancouver, British Columbia

1

Boston, Massachusetts

1

Cape Liberty, New Jersey

2

Alaska Inside Passage (cruising)

2

Alaska Inside Passage (cruising)

2

At Sea

2

At Sea

2

At Sea

2

At Sea

3

Icy Strait Point, Alaska

3

Ketchikan, Alaska

3

Ketchikan, Alaska

3

San Francisco, California

3

Bar Harbor, Maine

3

Portland, Maine

4

Hubbard Glacier (cruising)

4

Icy Strait Point, Alaska

4

Endicott Arm & Dawes Glacier (cruising)

4

San Francisco, California

4

Halifax, Nova Scotia

4

Bar Harbor, Maine

5

Juneau, Alaska

5

Juneau, Alaska

4

Juneau, Alaska

5

At Sea

5

Sydney, Nova Scotia

5

6

Ketchikan, Alaska

6

Skagway, Alaska

5

Skagway, Alaska

6

Seattle, Washington

6

At Sea

Saint John, New Brunswick
(Bay of Fundy)

7

Alaska Inside Passage (cruising)

7

Hubbard Glacier (cruising)

5

Alaska Inside Passage (cruising)

7

Victoria, British Columbia

7

Quebec City, Quebec

6

At Sea

8

Vancouver, British Columbia

8

Seward, Alaska

6

At Sea

8

Vancouver, British Columbia

8

Quebec City, Quebec

7

Sydney, Nova Scotia

7

Victoria, British Columbia

9

At Sea

8

Halifax, Nova Scotia

8

Seattle, Washington

10

At Sea

11

Saint John, New Brunswick
(Bay of Fundy)

12

Portland, Maine

13

Boston, Massachusetts

:2020 תאריכי יציאה

:2020 תאריכי יציאה
May 22, 29* • Jun 5, 12*, 19, 26*
Jul 3, 10*, 17, 24*, 31 • Aug 14, 21*, 28
Sep 4*

May 10, 17, 24, 31 • Jun 7, 14, 21, 28
Jul 5, 12, 19, 26 • Aug 2, 9, 16, 23, 30
Sep 6, 13

:2020 תאריכי יציאה
May 21*, 29 • Jun 5, 12, 19, 26
Jul 3, 10, 17, 24, 31 • Aug 7, 14, 21, 28
Sep 4, 11^

(

:2020 תאריכי יציאה
Mar 30* • May 3 • Sep 20^

(

9

At Sea

10

Cape Liberty, New Jersey

:2020 תאריכי יציאה
Jun 16* • Aug 30 • Sep 11, 23 • Oct 5

 מסן דייגו, לילות לצפון מערב הפסיפי וקליפורניה7 * הפלגה בת
. הנמלים משתנים.לוונקובר
. הנמלים משתנים. לילות לצפון מערב הפסיפי5 ^ הפלגה בת

 הפלגת הלוך ושוב. מיין וקנדה, לילות לבוסטון12 * הפלגה בת
. הנמלים משתנים. ניו ג’רזי,מקייפ ליברטי

:2020-תאריכי יציאה ב
May 19, 28

* ההפלגה של הקרחון הדרומי באלסקה מתנהלת במסלול
. סדר הנמלים שונה,הפוך

. בריטיש קולומביה,* ההפלגה יוצאת מוונקובר
. בריטיש קולומביה,^ ההפלגה מסתיימת בוונקובר

:מחיר חדר פנימי

:מחיר חדר פנימי

:מחיר חדר פנימי

:מחיר חדר פנימי

:מחיר חדר פנימי

:מחיר חדר פנימי

$1,529 : החל מ,הפלגה בלבד

$1,379 : החל מ,הפלגה בלבד

$1,629 : החל מ,הפלגה בלבד

$1,329 : החל מ,הפלגה בלבד

$2,269 : החל מ,הפלגה בלבד

$1,799 : החל מ,הפלגה בלבד

 בכמה מהנמלים בהם נעגון יידרש.( אך אינם כוללים דמי שירות )תשר, לאדם בחדר זוגי בקטגוריה המצוינת ליד המחיר וכוללים מיסים,כל המחירים בחוברת זו נקובים בדולר ארה”ב
.70-73  עיינו בעמודים, לתנאים מלאים. אך הם כפופים לשינויים וזמינות, התאריכים והמחירים היו נכונים בעת הדפסת חוברת זו, כל המסלולים.סירה מהאנייה לנמל/שייט קצר ברחפת

 דוב אלסקה.1
 קנדה, קוויבק.2

.שהיית לילה או יציאה לאחר חצות

CELEBRITYCRUISES.COM :בקרו באתר
 סוכן הנסיעות שלכם:צרו קשר עם

|

42 שאר העולם

שאר העולם

Tianjin
CHINA

Incheon KOREA
Busan
Jeju Island

Dubai

Yokohama
Osaka

Keelung

TAIWAN

Halong Bay
Mumbai

JAPAN

Kochi
Hiroshima
Kagoshima

Okinawa

Hong Kong

Muscat

43

Hakodate
Aomori
SOUTH
Shimizu

Nagasaki

OMAN

|

VIETNAM

INDIA

Chan May

Mormugao
Laemchabang
THAILAND

Cochin
Colombo

Phuket

SRI LANKA

Phu My

Penang

MALAYSIA

DEPARTURE PORTS

Embark and set sail from here

Singapore

המזרח התיכון ואסיה
 לילות15 הפלגה בת

 לילות15 הפלגה בת

 לילות14 הפלגה בת

 לילות14 הפלגה בת

 לילות14 הפלגה בת

 לילות14 הפלגה בת

המיטב של הודו
וסרי לנקה

מזרח-המיטב של הודו ודרום
אסיה

המיטב של יפן

דרום מזרח אסיה

 וייטנאם ויפן,טייוואן

סין ודרום קוריאה

CELEBRITY CONSTELLATION®

CELEBRITY CONSTELLATION®

CELEBRITY MILLENNIUM®

CELEBRITY MILLENNIUM®

CELEBRITY MILLENNIUM®

CELEBRITY MILLENNIUM®

1

Dubai, United Arab Emirates

1

Singapore

1

Tokyo (Yokohama), Japan

1

Hong Kong, China

1

Singapore

1

Hong Kong, China

2

Dubai, United Arab Emirates

2

At Sea

2

Mt Fuji (Shimizu), Japan

2

Hong Kong, China

2

At Sea

2

At Sea

3

Muscat, Oman

3

Penang, Malaysia

3

Kyoto (Osaka), Japan

3

At Sea

3

Ho Chi Minh City (Phu My), Vietnam

3

Taipei (Keelung), Taiwan

4-5

At Sea

4

Phuket, Thailand

4

Kyoto (Osaka), Japan

4

Hanoi (Halong Bay), Vietnam

4

Nha Trang, Vietnam

4

At Sea

6

Mumbai (Bombay), India

5-6

At Sea

5

Kochi, Japan

5

Hanoi (Halong Bay), Vietnam

5

Hue/Danang (Chan May), Vietnam

5

Nagasaki, Japan

7

Mumbai (Bombay), India

7

Colombo, Sri Lanka

6

Hiroshima, Japan

6

Hue/Danang (Chan May), Vietnam

6-7

At Sea

6

Busan, South Korea

8

Goa (Mormugao), India

8

At Sea

7

Kagoshima, Japan

7

At Sea

8

Taipei (Keelung), Taiwan

7

Jeju Island, South Korea

9

At Sea

9

Goa (Mormugao), India

8

At Sea

8

Ho Chi Minh City (Phu My), Vietnam

9

Taipei (Keelung), Taiwan

8

At Sea

10

Cochin, India

10

Mumbai (Bombay), India

9

Busan, South Korea

9

At Sea

10

At Sea

9

Beijing (Tianjin), China

11

Colombo, Sri Lanka

11

Mumbai (Bombay), India

10

At Sea

10

Bangkok (Laemchabang), Thailand

11

Kagoshima, Japan

10

Beijing (Tianjin), China

Bangkok (Laemchabang), Thailand

(

(

(

(

12-13 At Sea

12-13 At Sea

11

Hakodate, Japan

11

14

Phuket, Thailand

14

Muscat, Oman

12

Aomori, Japan

12-13 At Sea

15

At Sea

15

Dubai, United Arab Emirates

13

At Sea

14

Singapore

16

Singapore

16

Dubai, United Arab Emirates

14

Tokyo (Yokohama), Japan

15

Singapore

15

Tokyo (Yokohama), Japan

:2020 תאריכי יציאה
Jan 2, 17* • Feb 1, 16* • Mar 2, 17*

(

:2020 תאריכי יציאה
Mar 17 • Dec 4*, 19

(

:2021 תאריכי יציאה
Jan 3*, 18 • Feb 2*, 17 • Mar 19

(

:2021 תאריכי יציאה

:2021 תאריכי יציאה

(

12

Okinawa, Japan

11

Beijing (Tianjin), China

13

At Sea

12

At Sea

14

Hong Kong, China

15

Hong Kong, China

(

:2020 תאריכי יציאה
Jan 4 • Feb 15, 29* • Nov 22 • Dec 6^, 20

Mar 28^ • Apr 11

^

(

(

:2020 תאריכי יציאה
Apr 10*, 21* • Sep 27^ • Oct 11, 25

.*ההפלגה מתנהלת במסלול הפוך

(

Seoul (Incheon), South Korea

14

At Sea

15

Shanghai (Baoshan), China

:2020 תאריכי יציאה
*Mar 14, 28^ • Nov 8

. הפיליפינים והונג קונג, לילות לווייטנאם14 * זמינה הפלגה דומה בת

*Jan 3*, 17^, 31* • Feb 14, 28

^

13

:2020 תאריכי יציאה
Jan 18* • Feb 1

(
(

:2021 תאריך יציאה
Mar 14*

.*ההפלגה מתנהלת במסלול הפוך

. הנמלים משתנים. המיטב של יפן, לילות11 * הפלגה בת

* ההפלגה מתנהלת במסלול הפוך

. הנמלים משתנים. דרום קוריאה ויפן, לילות13 ^ הפלגה בת

.מזרח אסיה- המיטב של הודו ודרום, לילות16 ^ הפלגה בת
.הנמלים משתנים

.^ הנמלים משתנים

. הנמלים משתנים. וייטנאם והפיליפינים, לילות14 ^ הפלגה בת

. הנמלים משתנים. סין וטייוואן, יפן, לילות14 * הפלגה בת

:מחיר חדר פנימי

:מחיר חדר פנימי

:מחיר חדר פנימי

:מחיר חדר פנימי

:מחיר חדר פנימי

:מחיר חדר פנימי

$1,769 : החל מ,הפלגה בלבד

$2,149 : החל מ,הפלגה בלבד

$2,859 : החל מ,הפלגה בלבד

$1,999 : החל מ,הפלגה בלבד

$2,249 : החל מ,הפלגה בלבד

$2,169 : החל מ,הפלגה בלבד

 בכמה מהנמלים בהם נעגון יידרש.( אך אינם כוללים דמי שירות )תשר, לאדם בחדר זוגי בקטגוריה המצוינת ליד המחיר וכוללים מיסים,כל המחירים בחוברת זו נקובים בדולר ארה"ב
.70-73  עיינו בעמודים, לתנאים מלאים. אך הם כפופים לשינויים וזמינות, התאריכים והמחירים היו נכונים בעת הדפסת חוברת זו, כל המסלולים.סירה מהאנייה לנמל/שייט קצר ברחפת

 סינגפור, זמרת סינית.1
 הונג קונג.2

.שהיית לילה או יציאה לאחר חצות

CELEBRITYCRUISES.COM :בקרו באתר
 סוכן הנסיעות שלכם:צרו קשר עם
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44 שאר העולם

שאר העולם
Rejkavík

GREENLAND

Qaqortoq

45

DEPARTURE PORTS

ICELAND

Embark and set sail from here

Prins Christian Sund

CANADA

IRELAND

Vancouver
CANADA

FRANCE

La Spezia
Rome
Barcelona
GREECE
SPAIN
Palma De
Piraeus
Malaga
Mallorca
Katakolon
Alicante

PORTUGAL

Ponta
Delgado

Tenerife

CANARY ISLANDS

GUATEMALA

ITALY

Toulon

Fort Lauderdale
Miami

MEXICO

Puerto Vallarta

Dublin

Sydney
Halifax

Cape Liberty

USA

San Diego

Cabo San Lucas

Akureyri

|

Agadir

Suez Canal

Aqaba

UAE

JORDAN

MOROCCO

Dubai
Muscat
OMAN

Puerto Quetzal
Puntarenas

Colón

Panama Canal

Cartagena

COLOMBIA

JAPAN

Yokohama
Hakodate

PANAMA

Petropaviovsk

RUSSIA

אסיה ושאר העולם
 לילות13 הפלגה בת

 לילות15 הפלגה בת

 לילות15 הפלגה בת

 לילות14 הפלגה בת

 לילות14 הפלגה בת

 לילות15 הפלגה בת

פסיפית-הפלגה טרנס
ליפן וים ברינג

תעלת פנמה בכיוון מערב

 תעלת סואץ ויוון,דובאי

איסלנד
וגרינלנד

אטלנטית-הפלגה טרנס
 מרוקו וספרד,לאיים האזוריים

,אטלנטית לספרד-הפלגה טרנס
איטליה וטנריף

CELEBRITY MILLENNIUM®

CELEBRITY CONSTELLATION®

CELEBRITY SUMMIT®

CELEBRITY SUMMIT®

CELEBRITY INFINITY®

CELEBRITY EDGE®

1

Tokyo (Yokohama), Japan

1

Fort Lauderdale, Florida

1

Dubai, United Arab Emirates

1

Cape Liberty, New Jersey

1

Miami, Florida

1

Fort Lauderdale, Florida

2

At Sea

2-3

At Sea

2

Dubai, United Arab Emirates

2

At Sea

2-7

At Sea

2-8

At Sea

3

Hakodate, Japan

4

Cartagena, Colombia

3

Muscat, Oman

3

Halifax, Nova Scotia

8

Ponta Delgado, Portugal

9

Tenerife, Canary Islands

4-5

At Sea

5

Colón, Panama

4-8

At Sea

4

Sydney, Nova Scotia

9-10 At Sea

6

Petropavlovsk, Russia

(

10-11 At Sea

6

Panama Canal (cruising)

9

Aqaba, Jordan

5-6

At Sea

11

Agadir, Morocco

12

7-13 At Sea

7

At Sea

10

Suez Canal (passage)

7

Qaqortoq, Greenland

12

At Sea

13

Barcelona, Spain

14

8

Puntarenas, Costa Rica

11

Suez Canal (passage)

8

Prins Christian Sund (cruising)

13

Malaga, Spain

14

Provence (Toulon), France

14

Alicante, Spain

15

Florence/Pisa (La Spezia), Italy

15

Barcelona, Spain

16

Rome (Civitavecchia), Italy

Vancouver, British Columbia

9

At Sea

12

At Sea

9

At Sea

10

Puerto Quetzal, Guatemala

13

Athens (Piraeus), Greece

10

Reykjavík, Iceland

11-12 At Sea

14

Katakolon, Greece

11

Reykjavík, Iceland

13

Puerto Vallarta, Mexico

15

At Sea

12

Akureyri, Iceland

14

Cabo San Lucas, Mexico

16

Rome (Civitavecchia), Italy

13-14 At Sea

15

At Sea

16

San Diego, California

:2020 תאריך יציאה
May 10

15

:2020 תאריכי יציאה
Oct 29 • Nov 13*

Dublin, Ireland

:2020 תאריכי יציאה
Apr 1 • Nov 19*

.* ההפלגה מתנהלת במסלול הפוך

(

:2020 תאריכי יציאה
Aug 2, 16*

:2021 תאריך יציאה
Apr 3^

Palma De Mallorca, Spain

:2020 תאריכי יציאה
Apr 25 • Oct 22* • Nov 16^

, ההפלגה מסתיימת בבוסטון.* ההפלגה מתנהלת במסלול הפוך
. הנמלים משתנים.מסצ'וסטס

:2020 תאריכי יציאה
Apr 19 • Oct 30*

 פורטוגל והאיים, לילות לספרד14 אלטלנטית בת- הפלגה טרנס14*
. מברצלונה לפורט לודרדיילCelebrity Apex האזוריים על סיפון
.הנמלים משתנים

. הנמלים משתנים. לילות מרומא לפורט לודרדייל14 * הפלגה בת

 לילות למרוקו והאיים הקנריים14 אטלנטית בת-^ הפלגה טרנס
. הנמלים משתנים.מליסבון למיאמי

. הנמלים משתנים. תעלת סואץ ודובאי, לילות ליוון15 * הפלגה בת
. הנמלים משתנים. יוון,^ ההפלגה מסתיימת באתונה

:מחיר חדר פנימי

:מחיר חדר פנימי

:מחיר חדר פנימי

:מחיר חדר פנימי

:מחיר חדר פנימי

:מחיר חדר פנימי

$1,789 : החל מ,הפלגה בלבד

$2,259 : החל מ,הפלגה בלבד

$2,299 : החל מ,הפלגה בלבד

$2,889 : החל מ,הפלגה בלבד

$1,999 : החל מ,הפלגה בלבד

$2,249 : החל מ,הפלגה בלבד

 בכמה מהנמלים בהם נעגון יידרש.( אך אינם כוללים דמי שירות )תשר, לאדם בחדר זוגי בקטגוריה המצוינת ליד המחיר וכוללים מיסים,כל המחירים בחוברת זו נקובים בדולר ארה"ב
.70-73  עיינו בעמודים, לתנאים מלאים. אך הם כפופים לשינויים וזמינות, התאריכים והמחירים היו נכונים בעת הדפסת חוברת זו, כל המסלולים.סירה מהאנייה לנמל/שייט קצר ברחפת

 איחוד האמירויות, דובאי.1

.שהיית לילה או יציאה לאחר חצות

CELEBRITYCRUISES.COM :בקרו באתר
 סוכן הנסיעות שלכם:צרו קשר עם
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DEPARTURE PORTS

Embark and set sail from here

Willis Island
Yorkey’s Knob
Airlie Beach
AUSTRALIA

Brisbane
Newcastle

Sydney

Adelaide

Bay of Islands

Auckland
Tauranga
Napier
Wellington
Picton
Christchurch
Akaroa
Dunedin

NEW ZEALAND

Melbourne
טסמניה

Hobart

Milford Sound
Doubtful Sound
Dusky Sound

אוסטרליה וניו זילנד
 לילות11 הפלגה בת

 לילות10 הפלגה בת

 לילות12 הפלגה בת

 לילות10 הפלגה בת

 לילות10 הפלגה בת

 לילות8 הפלגה בת

אוסטרליה וניו זילנד

ניו זילנד ואוסטרליה

 טסמניה וניו זילנד,אוסטרליה

ניו זילנד

שונית המחסום הגדולה
באוסטרליה

אוסטרליה וטסמניה

CELEBRITY ECLIPSE®

CELEBRITY SOLSTICE®

CELEBRITY SOLSTICE®

CELEBRITY SOLSTICE®

CELEBRITY SOLSTICE®

CELEBRITY SOLSTICE®

1

Melbourne, Australia

1

Sydney, Australia

1

Sydney, Australia

1

Sydney, Australia

1

Sydney, Australia

1

Sydney, Australia

2-4

At Sea

2-3

At Sea

2

At Sea

2

At Sea

2

Newcastle, Australia

2-3

At Sea

5

Picton, New Zealand

4

Bay of Islands, New Zealand

3

Hobart, Tasmania, Australia

3

Hobart, Tasmania, Australia

3-4

At Sea

4

Adelaide, Australia

6

Wellington, New Zealand

5

Auckland, New Zealand

4-5

At Sea

4-5

At Sea

5

Airlie Beach, Australia

5

Adelaide, Australia

7

Christchurch, New Zealand

6

Tauranga, New Zealand

6

Milford Sound, New Zealand

6

Milford Sound, New Zealand

6

Cairns (Yorkey’s Knob), Australia

6

At Sea

8

Dunedin, New Zealand

7

Napier, New Zealand

6

Doubtful Sound, New Zealand

6

Doubtful Sound, New Zealand

7

Willis Island, Australia (cruising)

7

Hobart, Tasmania, Australia

9

Dusky Sound, New Zealand

8

Picton, New Zealand

6

Dusky Sound, New Zealand

6

Dusky Sound, New Zealand

8

At Sea

8

At Sea

9

Doubtful Sound, New Zealand

9-10 At Sea

7

Dunedin, New Zealand

7

Dunedin, New Zealand

9

Brisbane, Australia

9

Sydney, Australia

9

Milford Sound, New Zealand

11

8

Akaroa, New Zealand

8

Akaroa, New Zealand

10

At Sea

11

Sydney, Australia

Sydney, Australia

10-11 At Sea

9

Wellington, New Zealand

9

At Sea

12

10

Picton, New Zealand

10

Tauranga, New Zealand

11

Auckland, New Zealand

Melbourne, Australia

11-12 At Sea
13

:2020 תאריכי יציאה
Dec 10*, 23

:2021 תאריכי יציאה
Jan 15^, 26^ • Feb 20** • Mar 4^

Sydney, Australia

:2020 תאריך יציאה
Dec 24

:2020 תאריכי יציאה

:2021 תאריכי יציאה

:2020 תאריכי יציאה
Jan 25* • Feb 7, 17^, 29** • Mar 10**

Oct 28 • Nov 11*, 23^

Jan 14*, 25^ • Feb 12** • Mar 6^, 24*

(

. הנמלים משתנים. לילות14 * הפלגה דומה בת

. הנמלים משתנים. לילות13 * הפלגה דומה בת

. הנמלים משתנים. לילות12 ^ הפלגה דומה בת

. הנמלים משתנים. לילות12 ^ הפלגה דומה בת
. הנמלים משתנים. לילות10 ** הפלגה דומה בת

:2020 תאריכי יציאה
Jan 14* • Mar 20** • Dec 14

:2020 תאריכי יציאה
Feb 4 • Mar 15*

:2021 תאריכי יציאה

. הנמלים משתנים.Celebrity Eclipse  לילות על סיפון8 * הפלגה בת

Mar 23^ • Apr 4*

. הנמלים משתנים. לילות13 * הפלגה דומה בת

. הנמלים משתנים. לילות11 * הפלגה דומה בת

. הנמלים משתנים. לילות11 ^ הפלגה דומה בת

. הנמלים משתנים. לילות10 ^ הפלגה דומה בת

. הנמלים משתנים. לילות12 ** הפלגה דומה בת

. הנמלים משתנים. לילות12 ** הפלגה דומה בת

. הנמלים משתנים. לילות9 ** הפלגה דומה בת

 הנמלים.Celebrity Eclipse  לילות על סיפון12 ^ הפלגה בת
.משתנים

:מחיר חדר פנימי

:מחיר חדר פנימי

:מחיר חדר פנימי

:מחיר חדר פנימי

:מחיר חדר פנימי

:מחיר חדר פנימי

$2,279 : החל מ,הפלגה בלבד

$2,209 : החל מ,הפלגה בלבד

$2,189 : החל מ,הפלגה בלבד

$2,189 : החל מ,הפלגה בלבד

$1,969 : החל מ,הפלגה בלבד

$1,559 : החל מ,הפלגה בלבד

 בכמה מהנמלים בהם נעגון יידרש.( אך אינם כוללים דמי שירות )תשר, לאדם בחדר זוגי בקטגוריה המצוינת ליד המחיר וכוללים מיסים,כל המחירים בחוברת זו נקובים בדולר ארה"ב
.70-73  עיינו בעמודים, לתנאים מלאים. אך הם כפופים לשינויים וזמינות, התאריכים והמחירים היו נכונים בעת הדפסת חוברת זו, כל המסלולים.סירה מהאנייה לנמל/שייט קצר ברחפת

 אוסטרליה.1
 ניו זילנד, עיירת הנמל פיקטון.2

. הנמלים משתנים. לילות11 * הפלגה דומה בת

.שהיית לילה או יציאה לאחר חצות

CELEBRITYCRUISES.COM :בקרו באתר
 סוכן הנסיעות שלכם:צרו קשר עם
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Singapore
SAMOA

Darwin

VANUATU

Port Vila

Yorkey’s Knob
Airlie Beach
AUSTRALIA

LOYALTY
ISLANDS Lifou

Noumea

AMERICAN
SAMOA

Pago Pago

Apia

FIJI

Lautoka
Suva
Mystery Island

FRENCH
POLYNESIA

Bora Bora

Papeete

Neiafu
Nuku ‘Alofa

TONGA

NEW
Mare
CALEDONIA

Vancouver

Newcastle

CANADA

Victoria

Sydney

Bay of Islands

Auckland

וניו זילנד

Honolulu
HAWAII

Kailua
Kona

DEPARTURE PORTS

Embark and set sail from here

Lahaina
Hilo

הוואי ודרום האוקיינוס השקט
 לילות10 הפלגה בת

 לילות10 הפלגה בת

 לילות10 הפלגה בת

 לילות13 הפלגה בת

 לילות17 הפלגה בת

 לילות14 הפלגה בת

הוואי

הוואי

דרום האוקיינוס השקט

,דרום האוקיינוס השקט
פיג'י וטונגה

 בורה בורה,טהיטי
והוואי

שונית המחסום הגדולה
באוסטרליה

CELEBRITY ECLIPSE®

CELEBRITY SOLSTICE®

CELEBRITY SOLSTICE®

CELEBRITY SOLSTICE®

CELEBRITY SOLSTICE®

CELEBRITY ECLIPSE®

1

Vancouver, British Columbia

1

Honolulu, Oahu, Hawaii

1

Sydney, Australia

1

Auckland, New Zealand

1

Sydney, Australia

1

Singapore

2

Victoria, British Columbia

2

Honolulu, Oahu, Hawaii

2-3

At Sea

2

Bay of Islands, New Zealand

2-3

At Sea

2-5

At Sea

3-7

At Sea

3

Lahaina, Maui, Hawaii

4

Noumea, New Caledonia

3-4

At Sea

4

Bay of Islands, New Zealand

6

Darwin, Australia

8

Lahaina, Maui, Hawaii

4

Hilo, Hawaii

5

Mystery Island, Vanuatu

5

Lautoka, Fiji Islands

5

Auckland, New Zealand

9

Hilo, Hawaii

5

Kailua Kona, Hawaii

6

Port Vila, Vanuatu

6

Suva, Fiji

6-9

At Sea

9

Cairns (Yorkey’s Knob), Australia

10

Kailua Kona, Hawaii

6-10 At Sea

7

Mare, New Caledonia

7

At Sea

10

Papeete, Tahiti, French Polynesia

10

Cairns (Yorkey’s Knob), Australia

11

Honolulu, Oahu, Hawaii

11

8

Lifou, Loyalty Islands

Bora Bora, French Polynesia

11

Airlie Beach, Australia

(

Vancouver, British Columbia

7-8

At Sea

8

Apia, Samoa

11

9-10 At Sea

9

Pago Pago, American Samoa

12-16 At Sea

11

10

Vavau (Neiafu), Tonga

17

Lahaina, Maui, Hawaii

14

Newcastle, Australia

11

Nuku ‘Alofa, Tonga

18

Honolulu, Oahu, Hawaii

15

Sydney, Australia

Sydney, Australia

(

12-13 At Sea

12-13 At Sea
14

:2020 תאריכי יציאה
Apr 10, 20*

:2020 תאריכי יציאה
May 11 • Sep 18*

:2021 תאריך יציאה
Apr 22^

:2020 תאריכי יציאה
Jan 4 • Oct 18* • Dec 5

:2021 תאריך יציאה

:2020 תאריך יציאה
Apr 1

^

May 3^

Auckland, New Zealand

Apr 25 • Sep 28*

:2021 תאריכי יציאה
Jan 3** • Feb 6^^ • Mar 16†

:2020 תאריכי יציאה
Nov 24

:2021 תאריך יציאה
Feb 21

:2020 תאריך יציאה

:2021 תאריך יציאה
Apr 15^

:2021 תאריך יציאה
Apr 4*

. הנמלים משתנים. לילות13 * הפלגה דומה בת

. הנמלים משתנים.* ההפלגה מתנהלת במסלול הפוך

.* הנמלים משתנים

* ההפלגה מתנהלת במסלול הפוך

. הנמלים משתנים.^ ההפלגה מתנהלת במסלול הפוך

. הנמלים משתנים. לילות11 ^ הפלגה דומה בת

. הנמלים משתנים. לילות9 ^ הפלגה דומה בת

. הנמלים משתנים. לילות19 ^ הפלגה דומה בת

.Celebrity Solstice  לילות על סיפון11 * הפלגה דומה בת
.הנמלים משתנים

. הנמלים משתנים. לילות11 ** הפלגה דומה בת
.Celebrity Eclipse  לילות על סיפון14 ^^ הפלגה דומה בת
.הנמלים משתנים
. הנמלים משתנים. לילות14 † הפלגה דומה בת

:מחיר חדר פנימי

:מחיר חדר פנימי

:מחיר חדר פנימי

:מחיר חדר פנימי

:מחיר חדר פנימי

:מחיר חדר פנימי

$1,549 : החל מ,הפלגה בלבד

$1,959 : החל מ,הפלגה בלבד

$1,999 : החל מ,הפלגה בלבד

$3,659 : החל מ,הפלגה בלבד

$3,819 : החל מ,הפלגה בלבד

$2,489 : החל מ,הפלגה בלבד

 בכמה מהנמלים בהם נעגון יידרש.( אך אינם כוללים דמי שירות )תשר, לאדם בחדר זוגי בקטגוריה המצוינת ליד המחיר וכוללים מיסים,כל המחירים בחוברת זו נקובים בדולר ארה"ב
.70-73  עיינו בעמודים, לתנאים מלאים. אך הם כפופים לשינויים וזמינות, התאריכים והמחירים היו נכונים בעת הדפסת חוברת זו, כל המסלולים.סירה מהאנייה לנמל/שייט קצר ברחפת

 פולינזיה הצרפתית, בורה בורה.1

.שהיית לילה או יציאה לאחר חצות

CELEBRITYCRUISES.COM :בקרו באתר
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USA

San Diego
Cabo San Lucas

MEXICO

Puerto Vallarta
Huatulco
Puntarenas
Manta

ECUADOR

Lima

Elephant Island

PERU
BRAZIL

La Serena

San Antonio
CHILE

Puerto Montt
Chilean Fjords
Punta Arenas
Straits of Magellan

Rio De Janeiro
Santos

אנטרקטיקה

Buzios
Schollart Channel
Dalhan Bay &

Ilhabela

Buenos Aires

Gerlache
Strait
Paradise Bay

Punta Del Este
Montevideo
URUGUAY

Puerto Madryn

ARGENTINA

Port Stanley
Ushuaia
Cape Horn

DEPARTURE PORTS

Embark and set sail from here

דרום אמריקה והאוקיינוס השקט
 לילות14 הפלגה בת

 לילות14 הפלגה בת

 לילות14 הפלגה בת

 לילות14 הפלגה בת

ארגנטינה
ואנטרקטיקה

 ארגנטינה,צ'ילה
ואורוגוואי

אנטרקטיקה

צ'ילה
וארגנטינה

CELEBRITY SILHOUETTE®

CELEBRITY SILHOUETTE®

CELEBRITY ECLIPSE®

CELEBRITY ECLIPSE®

 לילות14 הפלגה בת

 לילות15 הפלגה בת

 ריו,ארגנטינה
ואורוגוואי

CELEBRITY ECLIPSE®

מצ'ילה
לסן דייגו
CELEBRITY ECLIPSE®

1

Buenos Aires, Argentina

1

Buenos Aires, Argentina

1

Buenos Aires, Argentina

1

San Antonio, Chile

1

Buenos Aires, Argentina

1

San Antonio, Chile

2-4

At Sea

2

Buenos Aires, Argentina

2-4

At Sea

2

At Sea

2

Buenos Aires, Argentina

2

La Serena (Coquimbo), Chile

5

Ushuaia, Argentina

3

Montevideo, Uruguay

5

Ushuaia, Argentina

3

Puerto Montt, Chile

3-4

At Sea

3-4

At Sea

6

Cape Horn, Chile

4

Punta Del Este, Uruguay

6

Cape Horn, Chile

4

Chilean Fjords (cruising)

5

Sao Paulo (Santos), Brazil

5

Lima (Callao), Peru

7

Schollart Channel & Dalhan Bay, Antarctica

5

At Sea

7

Schollart Channel & Dalhan Bay, Antarctica

5

Straits of Magellan (cruising)

6

Ilhabela, Brazil

6

At Sea

7

Paradise Bay, Antarctica

6

Puerto Madryn, Argentina

8

Elephant Island, Antarctica

6

Punta Arenas, Chile

7

Buzios, Brazil

7

Manta, Ecuador

7

Gerlache Strait, Antarctica

7

At Sea

9

At Sea

7

Ushuaia, Argentina

8

Rio De Janeiro, Brazil

8

At Sea

8

Elephant Island, Antarctica

8

Cape Horn, Chile

10

Port Stanley, Falkland Islands

8

Cape Horn, Chile

9

Rio De Janeiro, Brazil

9

At Sea

9

Ushuaia, Argentina

11

At Sea

9

At Sea

10

Rio De Janeiro, Brazil

10

Port Stanley, Falkland Islands

10

Punta Arenas, Chile

12

Puerto Madryn, Argentina

10

Puerto Madryn, Argentina

11

At Sea

11

Straits of Magellan (cruising)

13

At Sea

11

At Sea

12

Puerto Madryn, Argentina

12

Chilean Fjords (cruising)

14

Montevideo, Uruguay

12

13

At Sea

13

Puerto Montt, Chile

15

Buenos Aires, Argentina

(

Puntarenas, Costa Rica

10

At Sea

11-12 At Sea

11

Huatulco, Mexico

13

Punta Del Este, Uruguay

12

At Sea

Punta Del Este, Uruguay

14

Montevideo, Uruguay

13

Puerto Vallarta, Mexico

13

Montevideo, Uruguay

15

Buenos Aires, Argentina

14

Cabo San Lucas, Mexico

14

Montevideo, Uruguay

14

At Sea

14

Buenos Aires, Argentina

Buenos Aires, Argentina

15

San Antonio, Chile

15

Buenos Aires, Argentina

:2021 תאריכי יציאה

:2020 תאריכי יציאה
Dec 6, 20*

:2020 תאריכי יציאה
Jan 19 • Feb 2

(
(

9

15

Jan 3, 17, 31

(

(

:2021 תאריכי יציאה
Jan 5 • Mar 1*

:2021 תאריכי יציאה

At Sea

16

San Diego, California

:2020 תאריך יציאה
Feb 16

:2021 תאריך יציאה
Mar 15

.* ההפלגה מתנהלת במסלול הפוך

Feb 14 • Mar 14*

15

:2021 תאריך יציאה
Mar 28*

.* ההפלגה מתנהלת במסלול הפוך

 העגינות מותנות בתנודות הקרחונים,בכל המסלולים לאנטרקטיקה
.ובתנאי מזג האוויר באזור

:מחיר חדר פנימי

:מחיר חדר פנימי

:מחיר חדר פנימי

:מחיר חדר פנימי

:מחיר חדר פנימי

:מחיר חדר פנימי

$3,889 : החל מ,הפלגה בלבד

$2,699 : החל מ,הפלגה בלבד

$3,699 : החל מ,הפלגה בלבד

$2,719 : החל מ,הפלגה בלבד

$3,197 : החל מ,הפלגה בלבד

$2,349 : החל מ,הפלגה בלבד

 בכמה מהנמלים בהם נעגון יידרש.( אך אינם כוללים דמי שירות )תשר, לאדם בחדר זוגי בקטגוריה המצוינת ליד המחיר וכוללים מיסים,כל המחירים בחוברת זו נקובים בדולר ארה"ב
.70-73  עיינו בעמודים, לתנאים מלאים. אך הם כפופים לשינויים וזמינות, התאריכים והמחירים היו נכונים בעת הדפסת חוברת זו, כל המסלולים.סירה מהאנייה לנמל/שייט קצר ברחפת

 אורוגוואי וברזיל על סיפון, לילות לארגנטינה10 * הפלגה בת
. הנמלים משתנים.Celebrity Silhouette

 פרו, מאצ'ו פיצ'ו.1
 ארגנטינה, מפלי איגואזו.2

.שהיית לילה או יציאה לאחר חצות
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Isla Genovesa

Isla Bartolomé
Isla Seymour Norte
Isla Baltra

Isla Santiago
Isla Fernandina

Isla Rábida

Isla
Daphne

Isla Santa
Cruz
Isla de San Cristóbal

Isla Isabela

Isla Santa
Fé

Isla Floreana

Isla Española

איי גלאפגוס
מה כלול בהפלגה בת  7לילות
^
לאיי גלאפגוס?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

חדרי מגורים וסוויטות ממוזגים ,חדרי רחצה ומקלחות פרטיים
ומקררים עם בקבוקי מים ללא תשלום
כל הארוחות והמשקאות בחינם על הסיפון כוללים מבחר יינות,
יינות מוגזים ,משקאות אלכוהוליים שונים ,משקאות קלים ,בקבוקי
מים ,קפה ותה
שירות חדרים כלול בתשלום
גישה לאינטרנט ללא תשלום
בידור על הסיפון ,כולל תוכניות או הרצאות על הסיפון מפי
חוקרי טבע מוסמכים מהפארק הלאומי גלאפגוס או אנשי הצוות
המנוסים של Celebrity
ציוד צלילה עם שנורקלים ,חליפות צלילה ,משקפות ומקלות
הליכה ללא תשלום למשך ההפלגה
תשרים לצוות ולמרצים שעל הסיפון ,וכן למדריכי הטבע
דמי כניסה לפארק הלאומי ועלות כרטיס תייר לגלאפגוס
טיסות † והעברות הלוך ושוב אל בלטרה וממנה בחבילות
של  10לילות ומעלה
מגורים במלון לפני ואחרי ההפלגה ,וסיורים בחבילות
של  10לילות ומעלה
כל סיורי החוף – לבחירתכם ,מגוון סיורי חוף המסווגים
לפי דרגות קושי ויעדי ביקור.

הפלגה בת  7לילות

הפלגה בת  7לילות

הפלגה בת  7לילות

הפלגה בת  7לילות

המעגל הפנימי של איי
גלאפגוס

המעגל החיצוני של איי
גלאפגוס

המעגל הדרומי של איי
גלאפגוס

המעגל הצפוני של איי
גלאפאגוס

CELEBRITY FLORASM

CELEBRITY FLORASM

)Baltra (Galapagos

1

)Baltra (Galapagos

1

)Baltra (Galapagos

1

)Baltra (Galapagos

1

)Daphne Island (cruising

1

)Daphne Island (cruising

1

North Seymour Island

1

)Black Turtle Cove (Santa Cruz

Egas Port

2

)Gardner Bay (Española

2

)South Plaza (Santa Cruz

2

)Rábida (Galapagos

2

)Rábida (Galapagos

2

)Suarez Point (Española

2

Santa Fé Island

2

Egas Port

2

)Elizabeth Bay (Isabella

3

)Cormorant Point (Floreana

3

)Punta Pitt (San Cristóbal

3

)Tagus Cove (Isabella

3

)Tagus Cove (Isabella

3

)Bahia Post Office (Floreana

3

)Puerto Baquerizo (San Cristóbal

3

)Espinoza Point (Fernandina

3

)Sullivan Bay (Santiago

4

)Moreno Point (Isabella

4

)Bahia Post Office (Floreana

4

)Urvina Bay (Isabella

4

Bartolomé Island

4

)Urvina Bay (Isabella

4

)Cormorant Point (Floreana

4

)Vicente Roca Point (Isabella

4

)Las Bachas (Santa Cruz

5

)Espinoza Point (Fernandina

5

)Elizabeth Bay (Isabella

5

Bartolomé Island

5

North Seymour Island

5

)Vicente Roca Point (Isabella

5

)Moreno Point (Isabella

5

)El Barranco (Genovesa

6

)Puerto Baquerizo (San Cristóbal

6

)South Plaza (Santa Cruz

6

)Puerto Ayora (Santa Cruz

6

)Darwin Bay (Genovesa

6

)Punta Pitt (San Cristóbal

6

)Dragon Hill (Santa Cruz

6

)Gardner Bay (Española

7

)Puerto Ayora (Santa Cruz

7

)Puerto Ayora (Santa Cruz

7

)Puerto Ayora (Santa Cruz

7

)Suarez Point (Española

7

)Baltra (Galapagos

8

)Baltra (Galapagos

8

)Baltra (Galapagos

8

)Baltra (Galapagos

8

†

אנא שימו לב ,קיימת מגבלת משקל על כבודה בטיסות בין קיטו לבלטרה.

האנייה  CELEBRITY FLORAהחדשה
ב 2004-הושקה  ,Celebrity Xpeditionהמגה-יאכטה היוקרתית שלנו
שמציעה מסלולים הזמינים לאורך כל השנה לאיי גלאפגוס הקסומים.
באביב  2019השקנו את  – Celebrity Floraאחת מהאניות הבטוחות
ביותר והידידותיות ביותר לסביבה בעולם ,שנבנתה במיוחד ליעד הבתולי
הזה .חדשנית ,יוקרתית ,עם כל השירותים כלולים.

גישה לידע מפי המומחים
תאריכי יציאה :2020

^

®CELEBRITY XPEDITION

1

Jan 12, 26 • Feb 9, 23 • Mar 8, 22
Apr 5, 19 • May 3, 17, 31 • Jun 14, 28
Jul 12, 26 • Aug 9, 23 • Sep 6, 20
Oct 4, 18 • Nov 1, 15, 29 • Dec 13, 27
חל חיוב עבור השירותים הבאים :כביסה; טיפולי ספא מבחר משקאות אלכוהוליים,
אפריטיף ויינות.

®CELEBRITY XPEDITION

לאחר יותר מ 10-שנים של הפלגות לאיי גלאפגוס ,למדנו את
כל מה שצריך לדעת על תכנון הרפתקאות שייט מפנקות
בפינה מבודדת זו של העולם .בזכות הצי הידידותי לסביבה
שלנו באיי גלאפגוס ,באפשרותנו להציע  4מסלולים ייחודיים
לאורך  15איים ,עם יותר מ 30-נמלי עגינה .ובנוסף ,פעילויות
וסיורים חדשים וחוויות מרשימות לפני ואחרי ההפלגה – שכל
אחד מהם נבחר על-ידינו בקפדנות.

תאריכי יציאה :2021
Jan 10, 24 • Feb 7, 21 • Mar 7, 21
Apr 4, 18

תאריכי יציאה :2020
Jan 5, 19 • Feb 2, 16 • Mar 1, 15, 29
Apr 12, 26 • May 10, 24 • Jun 7, 21
Jul 5, 19 • Aug 2, 16, 30 • Sep 13, 27
Oct 11, 25 • Nov 8, 22 • Dec 6, 20

תאריכי יציאה :2021
Jan 3, 17, 31 • Feb 14, 28 • Mar 14, 28
Apr 11, 25

תאריכי יציאה :2020
Jan 4, 18 • Feb 1, 15, 29 • Mar 14, 28
Apr 11, 25 • May 9, 23 • Jun 6
Jul 4, 18 • Aug 1, 15, 29 • Sep 12, 26
Oct 10, 24 • Nov 7, 21 • Dec 5, 19

תאריכי יציאה :2021
Jan 2, 16, 30 • Feb 13, 27 • Mar 13, 27
Apr 10, 24

תאריכי יציאה :2020
Jan 11, 25 • Feb 8, 22 • Mar 7, 21
Apr 4, 18 • May 2, 16, 30 • Jul 11, 25
Aug 8, 22 • Sep 5, 19 • Oct 3, 17, 31
Nov 14, 28 • Dec 12, 26

צוות של מדריכים מיומנים שהם חוקרי טבע מוסמכים מלווה כל הפלגה
ומשתף את הנוסעים בידע הנרחב שברשותם אודות ארכיפלג זה.
יחד ,תסיירו בכל אי שכלול במסלול שלכם ,ואנחנו נדאג שתזכו לראות
מקרוב צבי גלאפגוס ,צבי ים ,איגואנות ימיות ועוד .עם שובכם אל הסיפון,
הלימודים ממשיכים עם מצגות בנושא הצמחייה ובעלי החיים שכבר
הכרתם ,וסקירה של הצפוי לכם בהמשך.

תאריכי יציאה :2021
Jan 9, 23 • Feb 6, 20 • Mar 6, 20
Apr 3, 17

 .1איגואנה ימית  .2סיור חוף מודרך

בקרו באתרCELEBRITYCRUISES.COM :
צרו קשר עם :סוכן הנסיעות שלכם

מחיר סוויטה:
הפלגה בלבד ,החל מ$10,269 :

מחירי חדרים עם נוף לים:
הפלגה בלבד ,החל מ$10,269 :

הפלגה בלבד ,החל מ$5,499 :

הפלגה בלבד ,החל מ$5,359 :

כל המחירים בחוברת זו נקובים בדולר ארה”ב ,לאדם בחדר זוגי בקטגוריה המצוינת ליד המחיר
וכוללים מיסים ,אך אינם כוללים דמי שירות )תשר( .בכמה מהנמלים בהם נעגון יידרש שייט קצר
ברחפת/סירה מהאנייה לנמל .כל המסלולים ,התאריכים והמחירים היו נכונים בעת הדפסת
חוברת זו ,אך הם כפופים לשינויים וזמינות .לתנאים מלאים ,עיינו בעמודים .70-73

הכירו את האניות שלנו

הכירו את האניות שלנו

הצי
המהולל
שלנו
2018
GOLD AWARD
"חברת השייט
הטובה ביותר"
קטגוריית פרימיום

2018 Travvy Awards

2018

GOLD AWARD
"חברת שייט
הפרימיום הטובה
ביותר"
Recommend Magazine
readwe's choice
Awards

2018
"GOLD AWARD
אניית הפרימיום הטובה
ביותר"
®CELEBRITY EDGE
Travel Weekly's
Magellan Awards

2018
"שביעות רצון הלקוחות
הגבוהה ביותר"
במשך  3שנים רצופות
Travel Age West Magazine’s
WAVE Awards

2018
"הארוחות הטובות
ביותר על הסיפון"
במשך  6שנים רצופות
Travel Age West
Magazine’s WAVE
Awards

בקרו באתרCELEBRITYCRUISES.COM :
צרו קשר עם :סוכן הנסיעות שלכם

Celebrity Edge® .1

מגורי SUITE CLASS

מגורי SUITE CLASS

סוויטת ROYAL

סוויטת ICONIC

 50-55מ"ר

 175מ"ר

מרפסת
 14-18מ"ר

מרפסת
 64מ"ר

סוויטת SIGNATURE

EDGE VILLA

מרפסת
 11מ"ר

מרפסת
 19.5מ"ר

סוויטת CELEBRITY

סוויטת REFLECTION

מרפסת
 8-10מ"ר

מרפסת
 18מ"ר

סוויטת SKY

סוויטת PENTHOUSE

מרפסת
 5-7מ"ר

מרפסת
 36-102מ"ר

הטבות פרימיום ללא תשלום בסגנון "הכל כלול"

^

אתם מוזמנים ליהנות מהטבות כגון חבילת משקאות איכותיים,
ארוחות במסעדות נושא ללא הגבלה וגישה בלתי מוגבלת
לאינטרנט במהירות גבוהה ,שני בקבוקי משקאות אלכוהוליים עם
פריטים נלווים למהילת משקאות ,שירות כביסה ,תמרוקי אמבט
יוקרתיים ועוד הרבה מעבר לזה.

היתרונות של :SUITE CLASS
ארוחות
 41מ"ר

 36-43מ"ר

 23-28מ"ר

 68.5מ"ר

 152מ"ר

 120-133מ"ר

מסעדת נושא לסוויטות בלבד
קדימות בבחירת מועדי הארוחות בחדר האוכל הראשי
ובמסעדות הנושא
שירות חדרים מלא של ארוחות בוקר ,צהריים וערב

שירות
שירות של שרת אישי מסביב לשעון
שירות חדרנית (ניקיון וסידור החדר בבוקר ושירות הצעת
מיטות בערב)
קדימות בתהליך הבידוק ,קדימות בעלייה/בירידה בכל נמלי
העגינה
קדימות בירידה לחוף באמצעות רחפת/סירה
קונסיירג'/יועץ יעדים על הסיפון
מושבים שמורים בתיאטרון בערבים רשמיים
שירות של מגבות חוף וצחצוח נעליים ,ושימוש בשמשיית גולף
ובמשקפת גולף ללא תשלום

הטבות
פירות טריים ובקבוק יין נתזים בעת ההגעה לחדר
גישה לטרקלין  VIPפרטי
גישה אל ®( The Retreatבאניות נבחרות)
שירות תה-מנחה בסוויטה ,חטיפים מלוחים/מתוקים
מוגשים מדי יום
אספרסו וקפוצ'ינו בסוויטה
מזרני יוקרה מותאמים אישית ,שמיכות מפנקות ,תפריט כריות
ומצעי כותנה בלבד
תמרוקי אמבט יוקרתיים ,חלוקי אמבט מ 100%-כותנה ומגבות
רחצה גדולות במיוחד

חדש ,וילה  / EDGE VILLAבסדרת  EGDEבלבד
וילות יוקרה בנות  2קומות עם קיבולת של עד ארבעה אורחים ,עם שני חדרי
אמבטיה מאובזרים וגישה ישירה לסיפון  .Retreat Sun Deckמרפסת חיצונית דו-
מפלסית עם בריכת טבילה משלימה את התמונה.

המהפכה שאנחנו מבצעים באניות עטורות הפרסים שלנו נתנה לנו

סוויטת  CELEBRITY REFLECTION / REFLECTIONבלבד
הסוויטה השנייה בגודלה בצי שלנו ,יצירת מופת ייחודית זו מציעה נוף פנורמי עוצר
נשימה .חדר רחצה עם נוף מרהיב לים שכולל מקלחת תלויה מעל דופן האנייה אשר
מהווה את החותם שמאפיין סוויטה זו.
סוויטת PENTHOUSE
המאפיינים הבולטים של ה'דירות' המרווחות מאד האלה כוללים אזור הסבה פתוח
עם פסנתר כנף ומרפסת פרטית עצומה בגודלה ,לרבות ריהוט גן ובריכת זרמים.
סוויטת ROYAL
סוויטות  ,Royalשכוללות אזורי שינה ,הסבה וסעודה נפרדים ,כמו גם מרפסת,
מושלמות לאירוח מהנה של חברים ובני משפחה כאחד.
סוויטת  CELEBRITY REFLECTION / SIGNATUREבלבד
סוויטות מוארות ומאווררות עם מרפסות גדולות ממוקמות באזור פרטי של האנייה.
תקרות גבוהות במיוחד משתלבות עם דלתות זכוכית בגובה מלא על מנת למקסם
את הנופים שלכם במהלך ההפלגה.
סוויטת CELEBRITY
שדרוג נדיב מבחינת גודל בהשוואה לסוויטות  Skyהמרווחות בעצמן ,לרבות
מרפסת חיצונית רחבה.
סוויטת SKY
מפגש ההיכרות שלכם עם היוקרה של חוויית  Suite Classכוללת למעלה מ27-
מ"ר להתרגעות ,חדר אמבטיה בגודל מלא ומרפסת גדולה.

^ למעט סוויטות  SkyוCelebrity-
תמונות חדרי המגורים הן להמחשה בלבד ומבוססות על סדרת
 Celebrity Solsticeו .Celebrity Edge-מידות החדרים הם בקירוב בלבד .מתווה
החדרים משתנה בהתאם לסדרת האנייה.

בקרו באתרCELEBRITYCRUISES.COM :
צרו קשר עם :סוכן הנסיעות שלכם

חדש ,סוויטת  / ICONICבסדרת  EGDEבלבד
דירות מפוארות אלה הכוללות שני חדרי שינה/שני חדרי רחצה ,ממוקמות בחלק
העליון של האנייה עם קיבולת של עד שישה אורחים באופן מרווח .המרפסת רחבת
הידיים מרשימה לא פחות ,והיא כוללת בקתות מנוחה ,בריכת זרמים וריהוט מהודר.

.SUITE CLASS
יוקרתיות .פרטיות.

 .1סוויטת Celebrity Edge ,Iconic
 .2סוויטת  .3 Celebrity Edge ,Penthouseסוויטת Celebrity Edge ,Penthouse

הזדמנות ליישם את החזון וסגנון העיצוב שמעצבת הפנים הידועה קלי הופן
 MBEיישמה עבור ® Celebrity Edgeלשאר הצי שלנו ,ובכך רמת הסוויטות
שלנו שהינה ממילא ברמה עולמית ,נוסקת לגבהים חדשים ופורצי דרך.
לבחירתכם ,זמינות מגוון סוויטות בגדלים ומתווים שונים ,טווח האפשרויות
שלכם נע מקטגוריית סוויטות  Skyהמרווחות ל'דירות' ופנטהאוזים עם
מספר חדרים והשיא ,צמד סוויטות  Iconicמרהיבות .כולן חולקות שורה
ארוכה של שירותים ,הטבות ופינוקים יוקרתיים – שהם למעשה מהווים את
אבן הפינה של חוויית ה Suite Class† -שלנו.

®THE RETREAT
עם השקת האנייה  ,Celebrity Edgeהצגנו בפניכם מפלט חדש בלעדי לכל אורחי
 Suite Classהמכונה בשם ® .The Retreatוכעת ,כחלק מהתכנית המהפכנית
שלנו  ,Celebrity RevolutionSMאנו חולקים ומיישמים את מיטב הרעיונות והיישומים
היוקרתיים ביותר של המעצבת קלי הופן בכל צי האניות שלנו .מתחם זה המהווה את
המפלט המושלם מכיל סדרה של אזורים פרטיים ,שבבוא העת כל אנייה בצי שלנו
תציע את סיפון השיזוף שנקרא ® The Retreatוטרקלין ®.The Retreat

מסעדת LUMINAE
התענגו על ארוחות במסעדה המיועדת לסוויטות בלבד – לארוחות בוקר ,צהריים
וערב .לא רק המסעדה ייחודית ,אלא גם התפריטים שלה .פרי יצירתו של השף שלנו,
עטור כוכבי מישלן ,את המטבח המגוון ,המודרני והאקלקטי הזה לא תמצאו בשום
מקום אחר על האנייה.

למידע נוסף :בקרו באתר:
CELEBRITYCRUISES.COM/SUITES

כל השירותים וההטבות משתנים בהתאם לקטגוריית הסוויטה ,כפופים לזמינות ועשויים
להשתנות ללא הודעה.
† חוויית  Suite Classאינה כלולה בסדרת ®.Celebrity Xpedition

חדרי מגורים

חדרי מגורים

חדר מגורים  EDGEעם מרפסת
 / INFINITEבסדרת EDGE
בלבד
 18.5מ"ר
מרפסת
 4מ"ר

חדר עם נוף לים
 15.5-22.5מ"ר

חדרים בדרגת AQUACLASS, CONCIERGE
ו  SUNSET -עם מרפסת

שירותי AQUACLASS

 18-21מ"ר
מרפסת
 5-8מ"ר

חדר פנימי

חדר משפחתי עם מרפסת

 15.5-17מ"ר

 53מ"ר
מרפסת
 5-10מ"ר

למשפחות ולאכלוס נוסע שלישי/רביעי

חדרים מסוימים מתאימים לאכלוס של נוסע שלישי ורביעי עם ספות
נפתחות או מיטות עליונות המאוחסנות בחללים בקיר/בתקרה.
המיטות הללו מסודרות בערבים על-ידי דיילי החדר .התמונה
להמחשה בלבד.

שירותים בחדרי המגורים:
שירות חדרנית (ניקיון וסידור החדר בבוקר ושירות הצעת
מיטות בערב)
^
שירות חדרים מסביב לשעון
ארוחות בוקר ,צהריים וערב במגוון מסעדות
מצעים עשויים  100%כותנה ,וכריות ושמיכות פוך מפנקות
תמרוקי אמבט יחודיים לחברת סלבריטי ,מגבות וחלוקי אמבט
מ 100%-כותנה
שירות מגבות חוף ללא תשלום
אספקת קרח טרי לפי בקשה

מסעדת נושא לאורחי  AquaClassבלבד
שימוש בלתי מוגבל בטרקלין הספא של הגן הפרסי
ובחדר הרגיעה
שירות  Spa Conciergeאישי להזמנת טיפולים
תפריט כריות בסגנון ספא ,תמרוקי אמבט יחודיים לחברת
סלבריטי ,מפיצי ניחוחות ארומתרפיים ועוד הטבות יוקרתיות
ראש מקלחת מתוצרת Hansgrohe
ערוץ הבריאות – מדיטציה ,יוגה ואיור-ודה

שירותים בדרגת CONCIERGE
קדימות בתהליך הבידוק ובירידה מהאנייה
סמינר על היעדים ושירות  Conciergeייעודי
ארוחת צהריים במסגרת קבלת פנים של הConcierge-
קדימות בבחירת מועדי הארוחות בחדר האוכל הראשי
ובמסעדות הנושא
מושבים שמורים בתיאטרון בערבים רשמיים
שירות מגבות חוף וצחצוח נעליים ללא תשלום
שימוש במשקפות ובשמשיות גולף

חדר ® AQUACLASSעם מרפסת
מפלט מסוגנן בהשראת הספא וממוקם לנוחותכם בקרבת הספא .הטבות מיוחדות
כוללות גישה בלעדית למסעדת הנושא  ,AquaClassשימוש חופשי בטרקלין הספא
של הגן הפרסי (בסדרת האניות  Edgeיש סוויטה תרמית SEA Thermal Suite
במקום הגן הפרסי) ובחדר הרגיעה Spa Concierge ,ועוד.
חדר בדרגת  CONCIERGEעם מרפסת
חללים מעוררי השראה עם התמקדות נוספת ביעד ובנוחות שלכם .כאן תוכלו ליהנות
מקדימות בתהליך הבידוק Concierge ,ייעודי וייעוץ לגבי הדברים שכדאי לראות
ולעשות בכל נמל.
חדר עם מרפסת  / INFINITE VERANDASMבסדרת  EDGEבלבד
דלתות זכוכית עד התקרה נפתחות ומאפשרות לכם למזג בין אזורי ההסבה בחדר
והמרפסת ,כאשר רק מעקה זכוכית ניצב בקצה האנייה .כאן ,חלון נוסף מתרומם
בלחיצת כפתור כדי להגן על החדר כולו מפני אלמנטים חיצוניים ,וגם מגדיל את
השטח הפנימי ב .23%-כיום ,שום דבר אחר לא משתווה לו בים.
חדר משפחתי עם מרפסת
חדרי מגורים גדולים במיוחד המיועדים למשפחות של עד חמישה אורחים ,הכוללים
מרחבי הסבה ומרפסת נרחבים ביותר ,לנוחות ורווחת האורחים.

 15.5-40מ"ר
מרפסת
 3.5-5מ"ר

^חל חיוב על הזמנות שמתבצעות בין  23:00ל .06:00-לקבלת מידע נוסף,
אנא עיינו בעמוד .71

גם החדרים במרחבי הצי שלנו יזכו לעדכון ושדרוג בהשראת העיצוב
של סדרת  90% ,Celebrity Edgeמחדרי המגורים שלנו מציעים
נופים חיצוניים ו  85% -מהם כוללים גם מרפסות§ .חדרים שמשקפים
שיק מתוחכם ויחד עם זאת גם חמימות מזמינה ,וכל פרט בהם בראש
ובראשונה,עוצב מתוך מחשבה על נוחות חסרת מאמצים של האורחים .אין
זה משנה אם אתם מטיילים לבד ,בזוג או בקבוצה משפחתית – לכל אחד
יש חדר שמתאים לו בדיוק .חדר שבו כמעט חבל לעצום את העיניים.

†

חדר  SUNSETעם מרפסת
אזורי מפלט נוחים ומוגנים הממוקמים בירכתי האנייה ,מציעים נופים ייחודיים כגון
צפיה בשובל קצף הגלים שהאנייה מותירה מאחור ועוד.
חדר עם מרפסת
זמין בכמה מתווים רחבי ידיים בהתאם לצרכים שלכם ,וכולם מתהדרים במרפסות
פרטיות להתרגעות ולארוחות תחת כיפת השמיים.
חדר עם נוף לים
חדרים מוארים ומאווררים הכוללים חלונות גדולים עם נוף לים ,מקומות אחסון
רבים ובנוסף פינת ישיבה מרווחת לרגיעה.

חדר עם מרפסת

חדרי מגורים.
יוקרה .מרחב.

מסעדת BLU
לאורחי  AquaClassבלבד ,מסעדת  Bluפתוחה לארוחות בוקר וערב והיא מתמחה
במנות בריאות עם טוויסט ים תיכוני עכשווי .והתוצאה? טעמים נקיים ורעננים שיוצרים
ארוחות מדהימות וגם נותנים תחושה נהדרת.
נופשים לבד?
חדרי המגורים החדשים שלנו ליחידים בקטגוריית  Edgeעם מרפסות
 Infinite Verandaמותאמים במיוחד למטיילים בגפם .עם מיטה זוגית רחבה ,חלק
מהחדרים זמינים גם כחדרים עם דלת מקשרת המתאימים לבני משפחה ולקבוצות.

למידע נוסף :בקרו באתר:
CELEBRITYCRUISES.COM/STATEROOMS

חדר פנימי
שילוב של עיצוב מודרני ורענן עם עיצוב מתוחכם ,בחדרים הפנימיים שלנו ספות
נוחות וטלוויזיה עם מסך שטוח.

תמונות חדרי המגורים הן להמחשה בלבד ומבוססות על סדרת
 Celebrity Solsticeו .Celebrity Edge-מידות החדרים הם בקירוב בלבד .מתווה
החדרים משתנה בהתאם לסדרת האנייה.

בקרו באתרCELEBRITYCRUISES.COM :
צרו קשר עם :סוכן הנסיעות שלכם

 .1חדר מגורים עם מרפסתCelebrity Millennium ,
 .2חדר Celebrity Edge ,Concierge Class
 .3חדרי רחצה מאובזרים ויפהפיים

§ באניות מסדרת .Solstice
† חדרים משפחתיים עם מרפסת ניתנים להזמנה רק דרך סוכן נסיעות.
כל השירותים וההטבות משתנים בהתאם לקטגוריית המגורים ,כפופים לזמינות ועשויים להשתנות ללא הודעה.

מפרטי הסיפונים בסדרת EDGE

מפרטי הסיפונים בסדרת EDGE

CELEBRITY EDGE® | CELEBRITY APEXSM
מידע לפי סדרת האניות
קיבולת אורחים2,918 :
משקל 129,500 :טון
אורך 306 :מ'

סיפון 2

סיפון 3

סיפון 4

סיפון 5

סיפון 6

סיפון 7

סיפון 8

חדרי נגישות עם מיטת ספה מיועדים לשלושה אורחים לכל היותר .סוויטות נגישות עם מיטת ספה מיועדות לארבעה אורחים לכל היותר .בחדרי המגורים הבאים ,הנוף מהמרפסת חסום חלקית,6129 ,6128 ,6180 ,6182 ,6196 ,6198 :
,10160 ,10178 ,10184 ,10198 ,10224 ,9169 ,9223 ,9241 ,9242 ,9224 ,9212 ,9206 ,9188 ,9186 ,9160 ,8173 ,8237 ,8255 ,8246 ,8228 ,8216 ,8212 ,8198 ,8196 ,7158 ,7190 ,7192 ,7206 ,7210 ,7222 ,7244 ,7165 ,7225 ,7247
 11195 ,11221 ,11122 ,11156 ,11158 ,11176 ,11182 ,11194 ,11220 ,10133 ,10189 ,10215 ,10132 ,10158ו .11125-מפרט הסיפונים המוצג כאן הינו של האנייה  ,Celebrity Edgeהמהווה דוגמה לאנייה מסדרת  .Edgeהמתקנים
והמתחמים השונים עשויים להשתנות מאנייה לאנייה .מפרט הסיפונים נועד לספק סקירה כללית של קווי המתאר באנייה טיפוסית מסדרת  ,Edgeולהצביע על מיקום המתקנים והחדרים לפי מספרם .מפרט הסיפונים אינו מהווה
שרטוט מדויק לפי קנה מידה ,וייתכנו בו שינויים .אם יש לכם צרכים ספציפיים או דרוש לכם מידע נוסף בנוגע לחדר מסוים ,פנו לסוכן הנסיעות שלכם או למומחה קרוזים .להורדת מפרטי סיפונים עדכניים של סדרת  ,Edgeבקרו באתר
.www.celebritycruises.com/ships

בקרו באתרCELEBRITYCRUISES.COM :
צרו קשר עם :סוכן הנסיעות שלכם

 .1סוויטת  .2 Iconicוילה  .3 Edgeסוויטת Royal
 .4סוויטת  .5 Skyחדר Sunset Veranda

סיפון 9

סיפון 10

מספרי הסיפונים משקפים את קומות האורחים העליונות
רביעייה  -ספה כפולה
שלישייה  -ספה ליחיד
קיבולת – שישה אורחים
חדרים עם דלת מקשרת
מיקום הדלת בחדר פנימי
חדרים הנגישים לכיסאות גלגלים/סוויטות עם מקלחת נגישה

סיפון 11

סיפון 12

מתח חשמלי110/220 AC :
האנייה רשומה :במלטה

סיפון 14

סיפון 15

סיפון 16

חדר דלוקס עם מרפסת 1B

חדר בדרגת Concierge 1

סוויטת Iconic

חדר עם נוף פנורמי לים

חדר בדרגת Concierge 2

סוויטת Penthouse

חדר דלוקס עם נוף לים 6

חדר בדרגת Concierge 3

וילות Edge

חדר עם נוף לים 7

חדר עם מרפסת Infinite Edge 1

סוויטת Royal

חדר עם נוף לים 8

חדר עם מרפסת Infinite Edge 2

סוויטת Celebrity

חדר פנימי דלוקס 9

חדר עם מרפסת Infinite Edge 3

סוויטת Sky 1

חדר פנימי דלוקס 10

חדר עם מרפסת Infinite Edge 4

סוויטת Sky 2

חדר פנימי דלוקס 11

חדר עם מרפסת ליחיד Edge

סוויטת Sky 3

חדר פנימי 12

חדר  Sunsetעם מרפסת

חדר AquaClass® 1

חדר דלוקס עם מרפסת 1A

חדר AquaClass 2

מפרטי הסיפונים בסדרת SOLSTICE

מפרטי הסיפונים בסדרת SOLSTICE

®CELEBRITY ECLIPSE® | CELEBRITY EQUINOXSM | CELEBRITY REFLECTION
®CELEBRITY SILHOUETTE® | CELEBRITY SOLSTICE
מידע לפי סדרת האניות
קיבולת אורחים2,852 - 3,046 :
משקל 122,000 - 126,000 :טון
אורך 317 - 319 :מטר

סיפון 3

סיפון 4

סיפון 5

סיפון 6

סיפון 7

סיפון 8

חדרים עם מיטה עליונה ומיטת ספה מיועדים לארבעה אורחים לכל היותר .חדרי נגישות עם מיטת ספה מיועדים לשלושה אורחים לכל היותר .סוויטות נגישות עם מיטת ספה מיועדות לארבעה אורחים לכל היותר .בחדרי המגורים הבאים,
הנוף מהמרפסת חסום חלקית 1552 ,1549 ,1547 ,1002 ,1001 :ו .1554-החדרים  2194 ,2192 ,2190ו 2196-כוללים מקלחות נגישות ,ללא אמבטיות .בחדרים עם מרפסת מקטגוריה  ,2Cהנוף מהמרפסת חסום חלקית .בחדרים עם
מרפסת מקטגוריה  2Dהנוף מהמרפסת חסום .מפרט הסיפונים המוצג כאן הינו של האנייה  ,Celebrity Silhouetteהמהווה דוגמה לאנייה מסדרת  .Solstice Classהמתקנים והמתחמים השונים עשויים להשתנות מאנייה לאנייה.
מפרט הסיפונים נועד לספק סקירה כללית של קווי המתאר באנייה טיפוסית מסדרת  ,Solsticeולהצביע על מיקום המתקנים והחדרים לפי מספרם .מפרט הסיפונים אינו מהווה שרטוט מדויק לפי קנה מידה ,וייתכנו בו שינויים.
אם יש לכם צרכים ספציפיים או דרוש לכם מידע נוסף בנוגע לחדר מסוים ,פנו לסוכן הנסיעות שלכם או למומחה קרוזים .להורדת מפרטי סיפונים עדכניים של סדרת  ,Solsticeבקרו באתר .www.celebritycruises.com/ships

בקרו באתרCELEBRITYCRUISES.COM :
צרו קשר עם :סוכן הנסיעות שלכם

 .1סוויטת  .2 Signatureחדר שינה בסוויטה  .3חדר מגורים עם מרפסת
 .4חדר  .5 Ocean Viewחדר פנימי

סיפון 9

סיפון 10

מספרי הסיפונים משקפים את קומות האורחים העליונות
ספה נפתחת למיטה
מיטה עליונה אחת
חדרים עם דלת מקשרת
מיקום הדלת בחדר פנימי
חדרים הנגישים לכיסאות גלגלים/סוויטות עם מקלחת נגישה

סיפון 11
מרפסת 2D
חדר עם נוף לים 7
חדר עם נוף לים 8
חדר פנימי 9
חדר פנימי 10
חדר פנימי 11
חדר פנימי 12

מתח חשמלי110/220 AC :
האנייה רשומה :במלטה

סיפון 12

סיפון 14

חדר בדרגת Concierge 3
חדר משפחתי עם מרפסת
חדר  Sunsetעם מרפסת
מרפסת 1A
מרפסת 1B
מרפסת 1C
מרפסת 2A
מרפסת 2B
מרפסת 2C

סיפון 15
סוויטת Penthouse
סוויטת Royal
סוויטת Celebrity
סוויטת Sky 1
סוויטת Sky 2
חדר AquaClass® 1
חדר AquaClass 2
חדר בדרגת Concierge 1
חדר בדרגת Concierge 2

מפרטי הסיפונים בסדרת MILLENNIUM

מפרטי הסיפונים בסדרת MILLENNIUM

®CELEBRITY CONSTELLATION® | CELEBRITY INFINITY
®CELEBRITY MILLENNIUM® | CELEBRITY SUMMIT
מידע לפי סדרת האניות
קיבולת אורחים2,170 - 2,218 :
משקל 90,940-91,000 :טון
אורך 324 :מ'

סיפון 2

סיפון 3

סיפון 4

סיפון 5

סיפון 6

בחדרי המגורים הבאים ,הנוף מהמרפסת חסום חלקית 9045 ,9042 ,9040 ,9005 ,9004 ,8050 ,8049 ,8048 ,8047 ,8007 ,8006 ,7021 ,7019 ,7018 ,7017 ,7016 ,7014 ,6025 ,6023 ,6021 ,6020 ,6018 ,6016 :ו . 9047-בחדרים
 9094ו 9100-יש מרפסות קטנות יותר שהן פרטיות למחצה .בחדרים  9121 ,9117ו 9123-יש מקלחות נגישות ,ללא אמבטיות .בחדרים  8102 ,7142 ,7136 ,6108 ,6102ו 8108-יש מרפסות קטנות יותר שהן פרטיות למחצה .בסוויטות
 6145ו 6146-יש דלתות זכוכית רגילות למרפסות .בחדרים  8125 ,8121ו 8127-יש מקלחות נגישות ,ללא אמבטיות .מתקנים רפואיים נמצאים באמצע האנייה בסיפון ( 1לא מופיע) .מפרט הסיפונים המוצג כאן הינו של האנייה
 Celebrity Infinityהמהווה דוגמה לאנייה מסדרת  .Millenniumהמתקנים והמתחמים השונים עשויים להשתנות מאנייה לאנייה .מפרט הסיפונים נועד לספק סקירה כללית של קווי המתאר באנייה טיפוסית מסדרת ,Millennium
ולהצביע על מיקום המתקנים והחדרים לפי מספרם .מפרט הסיפונים אינו מהווה שרטוט מדויק לפי קנה מידה ,וייתכנו בו שינויים .אם יש לכם צרכים ספציפיים או דרוש לכם מידע נוסף בנוגע לחדר מסוים ,פנו לסוכן הנסיעות או למומחה
קרוזים .להורדת מפרטי סיפונים עדכניים של סדרת  ,Millenniumבקרו באתר .www.celebritycruises.com/ships

בקרו באתרCELEBRITYCRUISES.COM :
צרו קשר עם :סוכן הנסיעות שלכם

 .1סוויטת  .2 Penthouseסוויטת  .3 Royalסוויטת Celebrity
 .4סוויטת  .5 Skyחדר עם מרפסת

סיפון 7

סיפון 8

מספרי הסיפונים משקפים את קומות האורחים העליונות
ספה נפתחת למיטה
מיטה עליונה אחת
חדרים עם דלת מקשרת
מיקום הדלת בחדר פנימי
חדרים הנגישים לכיסאות גלגלים/סוויטות עם מקלחת נגישה

סיפון 9
חדר עם נוף לים 6
חדר עם נוף לים 7
חדר עם נוף לים 8
חדר פנימי 9
חדר פנימי 10
חדר פנימי 11
חדר פנימי 12

סיפון 10

מתח חשמלי110/220 AC :
האנייה רשומה :במלטה

סיפון 11
חדר בדרגת Concierge 2
חדר בדרגת Concierge 3
חדר משפחתי עם מרפסת
מרפסת 2A
מרפסת 2B
מרפסת 2C
חדר עם נוף לים 4
חדר עם נוף לים 5

סיפון 12
סוויטת Penthouse
סוויטת Royal
סוויטת Celebrity
סוויטת Sky 1
סוויטת Sky 2
חדר AquaClass® 1
חדר AquaClass 2
חדר בדרגת Concierge 1

מפרטי הסיפונים בסדרת XPEDITION

מפרטי הסיפונים בסדרת XPEDITION

®CELEBRITY FLORASM | CELEBRITY XPEDITION
מידע לפי סדרת האניות
קיבולת אורחים64 - 100 :
משקל 2,842 - 5,739 :טון
אורך 90 - 101 :מטר

מתח חשמלי110/220 AC :
האנייה רשומה :באקוודור

®CELEBRITY XPEDITION

סוויטת PENTHOUSE
 43מ"ר
מרפסת
 22מ"ר

CELEBRITY FLORA SM

סוויטת ROYAL
 23מ"ר
מרפסת
 18מ"ר

סוויטת XPEDITION
 19מ"ר
מרפסת
 5מ"ר

סוויטת JUNIOR
 16מ"ר
מרפסת
 4מ"ר

חדרי  PREMIUMוDELUXE-
 15מ"ר

סיפון 4

סיפון 3

סיפון 5

סיפון 7

סיפון 6

סיפון 8

חדר עם נוף לים
 13מ"ר

סוויטת  SKYומרפסת INFINITE VERANDA
 30מ"ר

סיפון 6

סיפון 5

סיפון 4

סיפון 3

מפרטי הסיפונים המוצגים נועדו לספק סקירה כללית של קווי המתאר באניות  Celebrity Floraו ,Celebrity Xpedition-ולהצביע על מיקום המתקנים והחדרים לפי מספרם .מפרטי הסיפונים אינם שרטוט מדויק וייתכנו בהם שינויים.
אם יש לכם צרכים ספציפיים או דרוש לכם מידע נוסף בנוגע לחדר מסוים ,פנו למחלקת ההזמנות ,לסוכן הנסיעות או למומחה קרוזים .תרשימי חדרי המגורים המוצגים כאן שייכים ל Celebrity Flora-ול .Celebrity Xpedition-תמונות
החדרים הן להמחשה בלבד .גודלי החדרים הם בקירוב בלבד .מתווה החדרים עשוי להשתנות .תצוגת הריהוט בחדר עשויה להיות שונה מן המוצג כאן בחדרים המותאמים לשלושה וארבעה אורחים .התרשימים אינם לפי קנה מידה.
לקבלת מידות חדרים מדויקות ולהורדת מפרטי הסיפונים העדכניים ביותר של כל האניות ,אנא פנו לסוכן נסיעות שלכם או למומחה הפלגות ,או בקרו באתר . www.celebritycruises.com/ships

בקרו באתרCELEBRITYCRUISES.COM :
צרו קשר עם :סוכן הנסיעות שלכם

 .1סוויטת  .2 Celebrity Flora ,Penthouseסוויטת Celebrity Flora ,Penthouse
 .3סוויטת  .4 Celebrity Flora ,Royalסוויטת Celebrity Flora ,Sky

סוויטת  SKYעם מרפסת
 30.5מ"ר

מספרי הסיפונים משקפים את
קומות האורחים העליונות
ספה נפתחת למיטה
מיטה עליונה אחת
לשלושה אורחים
חדרים עם דלת מקשרת

סוויטת ROYAL

סוויטות  SKYאולטימטיביות
ויוקרתיות עם מרפסת INFINITE
VERANDA

 52מ"ר

סוויטת PENTHOUSE
 119.5מ"ר

 31-34מ"ר

סוויטת Xpedition
סוויטת Junior
חדר Premium
חדר Deluxe
חדר עם נוף לים

סוויטת Penthouse
סוויטת Royal
סוויטות  Skyאולטימטיביות עם מרפסת Infinite VerandaSM
סוויטות  Skyיוקרתיות עם מרפסת Infinite VerandaSM
סוויטות  Skyעם מרפסת Infinite VerandaSM
סוויטת  Skyעם מרפסת

מתחמי בילוי על הסיפון

מתחמי בילוי על הסיפון

Mast Grill מסעדת
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מתחמי בילוי על הסיפון
 בוטיקים באנייה/ חנויות
ספריה
Celebrity iLoungeSM
ספא
מספרה
מרכז כושר
SEA Thermal Suite סוויטה תרמית
גן פרסי
Camp at Sea / XClub
סולריום למבוגרים בלבד
Rooftop Garden גן עילי
Magic Carpet מתחם
Eden מתחם
Lawn Club מועדון
קבנות
The Alcoves קבנות פרטיות
The Hideaway מתחם רגיעה
)הסטודיו (צילומים משפחתיים
גלריית אמנות
מרכז כנסים
מחלקת הזמנות להפלגות עתידיות

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

 טרקלינים ומועדונים,ברים

)ארוחות – מסעדות נושא (בחיוב סמלי

Fine Cut מסעדת הבשרים
Raw on Five מסעדת
)Magic Carpet( Dinner on the Edge מסעדת
Rooftop Garden Grill מסעדת
Eden מסעדת
Murano מסעדת
Tuscan Grille מסעדת
Qsine® מסעדת
)Le Petit Chef( Qsine® מסעדת
)Le Petit Chef( Le Grand Bistro ביסטרו
Silk Harvest מסעדת
Sushi on Five מסעדת
The Porch מסעדת
Lawn Club Grill מסעדת
Chef’s Table מסעדת

•

Celebrity Summit®

•

Celebrity Millennium®

•

Celebrity Infinity®

•

Celebrity Constellation®

•

Celebrity Solstice®

•

Celebrity Silhouette®

Celebrity Summit®

•

Celebrity Reflection®

Celebrity Millennium®

•

MILLENNIUM סדרת

Celebrity EquinoxSM

Celebrity Infinity®

•

SOLSTICE סדרת
Celebrity Eclipse®

Celebrity Constellation®

חדר אוכל ראשי
) מסעדות4  (מבחר שלEdge  סדרת,חדרי אוכל ראשיים
) (לאורחי הסוויטותLuminae מסעדת
) בלבד ולאורחי הסוויטות לפי בקשהAquaClass®  (לאורחיBlu מסעדת
Oceanview בית קפה
Eden בית קפה
Spa Café בית קפה
 ובר מיציםSpa Café בית קפה
Grand Plaza בית קפה

Celebrity Edge®

Celebrity Solstice®

•

ארוחות – ללא תשלום

Celebrity ApexSM

Celebrity Silhouette®

EDGE סדרת

Celebrity Reflection®

MILLENNIUM סדרת

Celebrity EquinoxSM

SOLSTICE סדרת
Celebrity Eclipse®

Celebrity Edge®

הנאה נוספת
בכל פינה

Celebrity ApexSM

EDGE סדרת
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Martini Bar & Crush בר הקרח
Martini בר
 (לאורחים השוהים בסוויטות ולחבריVIP  טרקלין,Michael’s Club
) בלבדZenith  ברמתCaptain’s Club מועדון
Cellar Masters מרתף יינות
) (לאורחי סוויטותThe Retreat® טרקלין
) (לאורחי סוויטותThe Retreat® סיפון שמש
Sky Observation Lounge טרקלין תצפית לשמיים
Rendezvous טרקלין
Ensemble טרקלין
Reflections טרקלין
Revelations טרקלין
Constellation טרקלין
Cosmos טרקלין
) (לאורחי סוויטותThe Retreat® בר בריכה
Eden בר
Café al Bacio & Gelateria בית קפה וגלידריה
Café al Bacio בית קפה
Il Secondo Bacio
Rooftop Terrace מרפסת עילית
Casino בר
World Class Bar בר
Gastrobar בר
Mast Bar בר
Slush בר המשקאות הקפואים
Sunset Bar בר
Pool Bar בר
Passport Bar בר
The Club מועדון
Quasar מועדון הלילה
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בידור
תיאטרון ראשי
חדר קלפים
קזינו
Celebrity Central  קולנוע/ תאטרון
The Hot Glass Class סדנת ניפוח זכוכית
) (חדר משחקים אינטראקטיבייםGame On

•

•

•

•

•
•
•
•
•

פעילויות על הסיפון
מסלול ג'וגינג
) (לאורחי הסוויטותThe Retreat הבריכה וסיפון השמש של
בריכות שחייה
מגרש כדורסל
 ג'קוזי/ בריכות עם זרמים
בריכה טיפולית
Taste of Film- סרטים תחת כיפת השמיים

Celebrity Xpedition® המאפיינים והפעילויות של האניות בסדרת
.עשויים להיות שונים מהמידע המתואר בחוברת זו
.celebritycruises.com/ships  אנא בקרו באתר,לקבלת מידע נוסף
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CELEBRITYCRUISES.COM :בקרו באתר
 סוכן הנסיעות שלכם:צרו קשר עם

תנאי הזמנה

תנאי הזמנה

 1.11האם אנחנו יכולים לשנות את הזמנתנו לאחר שאושרה?
בכפוף לזמינות ,כן ,אתם יכולים .אנו נעשה כל מאמץ על מנת לסייע לכם ,אולם
איננו יכולים להבטיח שנוכל לבצע שינוי מבוקש כלשהו .במידה ותבקשו שינוי
בתוך פרק זמן של  89יום לפני ההפלגה ,תטופל בקשתכם זו כביטול ההזמנה
המקורית שלכם ,ותצטרכו לשלם את דמי הביטול הקבועים בתנאים והוראות
אלה .ההסדרים ששונו יטופלו לאחר מכן כבהזמנה חדשה .על כל השינויים
שייחשבו על ידינו כשינויים מינוריים (כגון ,שינוי חדר או שינויי איות שמות בהזמנה
קיימת; שינויים אלה מובאים כדוגמה בלבד) ,שיתבצעו עד  90ימים לפני מועד
היציאה (למשל שינוי חדר או שינויי איות שמות בהזמנה קיימת) ,יחולו דמי שינוי
בסך  $60לאורח ,בכל הזמנה ,אשר יצטרפו לכל העלויות שיחולו עלינו ולכל
העלויות או החיובים שיושתו או יחויבו על-ידי מי מספקינו .שימו לב :דמי השינוי
הם סכום שאינו בר החזרה ,ויתווסף לכל עלויות ביטול כלשהן ,כמפורט בסעיף
 .1.10אם אתם או מי מהאנשים הנוסעים אתכם מנועים מלהשתתף בהפלגה,
אתם/הם תוכלו/יוכלו לתת את מקומכם/ם בהזמנה לאחר/ים (שיוצע/ו על
ידכם) .במקרה כזה ,וכל עוד תינתן לנו הודעה בכתב על רצונכם לבצע שינוי זה
אנו נתיר את שינוי השם .יחד עם הבקשה ,עליכם לספק מסמכים המתעדים את
הסיבה להעברת הזמנתכם/ם (לדוגמה ,מכתב מרופא).
הן על האדם שהיה אמור לצאת להפלגה במקור והן על האדם המפליג בפועל
לוודא כי דמי הניהול וכל החיובים/עלויות וכן כל סכום העומד עדיין לתשלום
בגין החופשה ישולמו כנדרש לפני ביצוע השינוי על ידנו (ראו להלן) .בגין כל שינוי
שהוא ,יגבו דמי שינוי בסך  $60.00לאדם בכל הזמנה ,בנוסף לעלויות כלשהן
שיחולו עלינו ועלויות או חיובים אחרים שיחולו או ייגבו על ידי כל אחד מספקינו.
שימו לב :בכל שינוי שיבוצע על ידכם ויידרש כרטוס מחדש ,תחוייבו ב $50-בנוסף
לחיוב דמי שינוי .לא ניתן לשנות או להחליף את כל שמות הנוסעים המופיעים
בהזמנה ,לפחות נוסע אחד מההזמנה המקורית חייב להישאר בהזמנה .ייתכנו
הפלגות שבהן לא יותר לשנות שם או איות לא נכון אם ההפלגה בתפוסה מלאה,
ועל כך נודיע לכם בעת הגשת הבקשה שלכם לשינוי.
 1.12האם נצטרך ביטוח נסיעות?
כן .על כל הנוסעים לוודא שיש בידם ביטוח נסיעות אישי מתאים לפני ההפלגה.
על הביטוח לכלול לפחות כיסוי מינימלי של עלות ביטול הנסיעה על ידכם וכן
עלות סיוע ,כולל הטסה חזרה למדינתכם במקרה של תאונה או מחלה .אתם
אחראים לוודא שהביטוח שרכשתם מתאים ומספיק עבור צורכיכם המסוימים
ולרכוש ביטוח נוסף או חלופי אם יש צורך .אנו ממליצים לפנות לסוכן נסיעות או
לסוכן ביטוח לקבלת פרטים מלאים על הביטוח המתאים לכם.
 .2לפני עזיבת הבית
 2.1מה לגבי פריטים יקרי ערך או חשובים?
אנא ודאו שכל הפריטים יקרי הערך והחשובים (לדוגמה ,תרופות ,תכשיטים,
פריטים שבירים ,מסמכי נסיעה חשובים ואחרים ,ציוד וידאו/מצלמה/מחשב
נישא/טלפון סלולרי ,וכו’) יינשאו ביד ולא ייארזו במזוודות שלכם ו/או יישארו ללא
אבטחה בחדר שלכם או במקום אחר על האנייה .יש להקפיד באופן מיוחד על
הטיפול בפריטים אלה .מומלץ להפקיד את כל הפריטים יקרי הערך והחשובים
למשמרת בדלפק הקבלה של האנייה ,או ,במידת האפשר ,בכספת המיני
שבחדרכם .כמו כן מומלץ מאוד לרכוש ביטוח מתאים להגנה על פריטים אלה.
איננו יכולים לקבל על עצמנו אחריות או חבות כלשהי בגין פריטים יקרי ערך או
חשובים כלשהם שלא יופקדו למשמרת בדלפק הקבלה של האנייה .בגין פריטים
מופקדים ,הסכום המרבי שיהיה עלינו לשלם לכם במקרה של אובדן או נזק
שנגרם לפריט כלשהו (מכל סיבה שהיא) כאשר היה מצוי בהשגחתנו הוא הסכום
המרבי שעלינו לשלם לפי אמנת אתונה (ראו סעיף  )4.9במקרה כזה.
 2.2מה אסור לנו לקחת אתנו?
חל עליכם איסור לארוז במזוודה או להביא עימכם לאנייה כל פריט שנחשב מסוכן
או לא חוקי (לדוגמא :כלי נשק ,חומרי נפץ ,סכינים מכל סוג  ,סמים ,בעלי חיים,
חומרים דליקים וכו’).
למען בטיחותם של אורחינו ,אין להעלות את הפריטים הבאים על הסיפון:
מגהצים/פריטים המופעלים בקיטור; נרות; סמים לא חוקיים; מכונות קפה; שנאי
חשמל; נוזלים דליקים וחומרי נפץ ,כגון זיקוקים או אמצעי פירוטכניקה; נשק חם,
לרבות כלי נשק שאינם יורים ואקדחי הזנקה (“סטארטר”) לרבות רובי  ,BBרובי
אוויר ,אקדחי הצתת אש ,אקדחי נורים ורובי אוויר; תחמושת ,לרבות קליעים או
טילים הניתנים ליירוי באמצעות חומר נפץ; חיקויים או פריטים המדמים כלי נשק,
לרבות כלי נשק שהוצאו משימוש פעיל או כאלה שאינם מאפשרים ירי ושבבירור
אינם משמשים כצעצועי ילדים; שוקרים או רובי הלם חשמליים; תרסיסי פלפל
או גז מדמיע; אלות טלסקופיות או רגילות; ציוד לאמנויות לחימה (כלי חביטה,
להבי שוריקן (“כוכבי נינג’ה”) וכו’); גלילי/בקבוקי גז לחץ (מכלי אוויר לצלילה
מותרים בתנאי שהם ריקים; בקבוקי גז רפואי מותרים); רובי דייג; דלקים מכל
סוג שהוא; סכינים (לשימוש טקסי או אחר); סכינים משוננות או אולרים בכל אורך
שהוא; סכינים נסתרים ,כגון סכינים באבזם החגורה ,סכינים קפיציות או סכיני
צייד; גרזנים ,אזיקים .בנוסף ,אנו עשויים לאסור להעלות לסיפון פריטים אחרים
וכן לסרב להתיר להעלות לאנייה כל פריט אשר לדעתנו/לדעת חברת התעופה
אינו מתאים .אם תהיה לנו או לרב החובל של האנייה סיבה להאמין כי חדר כלשהו
עלול להכיל פריט או חומר כלשהם אשר אסור היה להעלותם לאנייה ,תהיה לרב
החובל או לקצין מורשה הזכות להיכנס ולערוך חיפוש בחדר הנדון ולהחרים כל
פריט או חומר אסור.
הערה חשובה :אנא ודאו שכל פריט חד ,כולל בין השאר מספריים ,סכיני גילוח,
גוזזי ציפורניים ,פינצטות ומסרגות ,יארזו במזוודות שאתם מפקידים ולא בתיקי
היד שאתם נושאים אתכם ,וזאת עקב נהלי בטיחות חדשים ומתוגברים בשדות
התעופה.
 2.3מה עלינו לעשות במקרה שהרכוש שלנו אבד ,עוכב או ניזוק במשך
ההפלגה?
(ראו סעיף  2.1בעניין פריטים יקרי ערך או חשובים) .כדי שנוכל לסייע ככל הניתן,
עליכם לדווח לנו לגבי הבעיה מוקדם ככל האפשר במהלך השייט שלכם או בעת
עלייה לאנייה או ירידה ממנה או בעת שימוש בשירותים המסופקים או מאורגנים
על ידינו (למעט טיסות – נא לעיין בסעיף  .)2.4במידה ויתגלה אובדן ,עיכוב או
נזק בעת שהותכם על האנייה ,עליכם לדווח על כך מיד לדלפק הקבלה .גבולות
הזמן להודעה על כל אובדן ,עיכוב או נזק ,והסכום המרבי אשר ישולם על ידינו
או על ידי הספק המעורב ,הנם כדלקמן :יש להודיע לנו ולספק השירות המעורב
(במקרה שאין זה אנחנו) על כל נזק או עיכוב הנראה לעין לפני ,או ,לכל המאוחר,
בעת עזיבת האנייה; או ,בגין שירותים אחרים ,בזמן או בתום השימוש בשירותים
אלה .על כל אובדן ,נזק או עיכוב שאינו נראה לעין יש להודיע לנו ולספק השירות
המעורב (במקרה שאין זה אנחנו) בתוך  15יום מעת עזיבת האנייה או בתום
השימוש בשירות הנדון .אם לא תיידעו אותנו בתוך מסגרת הזמן שלעיל ,הדבר
עלול לפגוע ביכולתנו לבדוק את פרטי האובדן ,העיכוב או הנזק ולהשפיע על
אופן הטיפול בתלונה .אם תוכלו להוכיח כי הנזק ,העיכוב או האובדן נגרמו
באשמתנו ,או באשמת ספק השירות שהסכמנו להסדיר כחלק מהשייט שלכם
ולא באשמתכם נשפה אתכם בגין האובדן או הנזק אשר תוכלו להוכיח כי סבלתם
כתוצאה מכך ,בכפוף ובהתאם לאמנת אתונה .אולם ,הסכום המרבי שיהיה

עלינו לשלם לכם בגין כל נזק ,עיכוב או אובדן בנסיבות אלה יהיה הסכום המרבי
המשולם ביחס למטען חדר בהתאם לאמנת אתונה.
כך גם כאשר רכוש כלשהו יינזק ,יעוכב או יאבד כאשר אינו על האנייה ואינו
מועמס או מורד מהאנייה ,אלא בעת שימוש בשירותים אחרים המהווים חלק
מהחופשה שהסכמנו לספק על-פי חוזה.
 2.4מהו משקל המטען המותר?
כמות המטען המרבית המותרת לאורחים העולים על האוניות שלנו היא  90ק”ג
לאורח (למעט אורחי  ;)Celebrity Flora & Celebrity Xpeditionעם זאת ,גם
חברות תעופה מציבות הגבלות על כמות המטען ,שבהן יהיה עליכם לעמוד ,ולרוב
אלו נמוכות מהכמות המותרת בשייט .אנא עיינו בכרטיס הטיסה שלכם כדי לברר
את מגבלת המטען החלה על הטיסה שלכם ,או בדקו עם חברת התעופה.
 2.5מהן דרישות הדרכון ואשרות הכניסה (ויזה)
עבור חופשת השייט שלנו?
כל האורחים על סיפון האניות של חברת  Celebrity Cruisesנדרשים לשאת
דרכון בתוקף ואשרות כניסה לכל היעדים הכלולים במסלול ההפלגה שלהם,
ישים ליעדים בהם הם זקוקים לאשרת כניסה .אורחים אשר לא יצטיידו בתיעוד
הנכון והנדרש כאמור ,לא יורשו לעלות לאנייה .לצערנו איננו יכולים לשאת
באחריות כלשהי במקרים בהם לא הותר לכם לעלות לטיסה או כניסתכם למדינה
כלשהי או לכל מקרה אחר שבו תיתקלו בקשיים ,או תישאו בעלויות נוספות
כתוצאה מהיעדר דרכון מעודכן ונכון/או אשרת /אשרות כניסה כנדרש.
על מנת להבטיח נסיעה בראש שקט ,אנו ממליצים כי תאריך פקיעת הדרכון
שלכם לא יחול בתוך  6חודשים מיום סיום הנסיעה שלכם .בנוסף ,אנו ממליצים
שתבדקו את הדרישות המעודכנות ביותר לדרכון ואשרות כניסה עם השגרירויות
של המדינות בהם אתם תבקרו במהלך ההפלגה שלכם מיד בעת ביצוע ההזמנה
או התייעצו עם סוכן הנסיעות שלכם במרווח זמן מוקדם לפני יציאתכם לחופשה.
למפליגים מנמלים בארצות הברית :אנא שימו לב ,אם אתם מתכננים לנסוע
לארה”ב ,למעט אם אתם בעלי אזרחות אמריקאית ,עליכם להצטייד תמיד
באשרת כניסה לארה”ב (אשרה רבת כניסות ,כולל למפליגים לאלסקה מנמלים
בקנדה) למעט אם אתם זכאים להשתתף במסגרת התוכנית לוויתור על ויזה –
 .Visa Waiver programלקבלת פרטים מלאים של התוכנית לוויתור על ויזה,
והדרישות לזכאות בתכנית זו והגשת מועמדות אנא בקרו באתר https://esta.
.cbp.dhs.gov/esta
אנא שימו לב ,מאחר ונדרש זמן רב של לפחות מספר שבועות לעיבוד הבקשות
לחידוש או הנפקת דרכון ואשרות כניסה ,אנו ממליצים לכם לבדוק את התיעוד
הנדרש לנסיעתכם מוקדם והגישו בקשות בהתאם.
על כל אורח חלה אחריות בלעדית לוודא שיש בידיו את כל התיעוד הנדרש
לנסיעתו ותיעוד זה חייב להיות זמין לבדיקה בכל עת במהלך הנסיעה כנדרש
על ידי הרשויות הרלוונטיות או סגל התחבורה .המסמכים האלה אמורים להיות
מעודכנים ,נכונים ותקפים כגון ,דרכונים ,ויזות ,אישור חיסונים ומסמכי קרבת
משפחה משפטיים נדרשים עבור עלייה לאנייה וכניסה לכל מדינה הכלולה
במסלול ההפלגה שלכם .אורחים אשר אין ברשותם את המסמכים הנדרשים,
חשופים לסיכון בסירוב עלייה לטיסה או לאנייה שלהם או להיכנס למדינה כלשהי
והם עשויים להיות כפופים לקנסות .אין החזר כספי לאורחים אשר לא דאגו
להביא עימם את המסמכים המתאימים.
עליכם לוודא שהשם שלכם ואיותו (כולל ראשי התיבות) המופיע בכרטיס ההפלגה
שלכם תואם בדיוק לשם המופיע בדרכונכם .אם יש הבדל כלשהו ,אתם עשויים
להיות מסורבי עלייה לטיסה/הפלגה שלכם .לצערנו איננו יכולים לשאת באחריות
כלשהי במקרים בהם לא הותר לכם לעלות לטיסה או כניסתכם למדינה כלשהי
או לכל מקרה אחר שבו תיתקלו בקשיים ,או תישאו בעלויות נוספות כתוצאה
מהיעדר דרכון מעודכן ונכון/או אשרת /אשרות כניסה כנדרש.
רשויות נמלים מסוימים עשויים מעת לעת לבקש מכל אורח להציג בפניהם
תעודה מזהה עם תמונה במועד הירידה מהאנייה באחד מנמלי הביקור של
ההפלגה שלכם .אנו ממליצים לכם לשאת איתכם את צילומי הדרכון שלכם
בנוסף לדרכון בכל מהלך החופשה שלכם .בכל ירידה מהאנייה הציגו צילום של
דרכונכם על מנת למזער את אי הנוחות שעשויה להיגרם לכם וכדי לסייע במקרה
חלילה שבו דרכונכם אבד או נגנב.
חשוב :דרישות אלה מהוות קו מנחה בלבד ,והן עשויות להשתנות בכל עת.
למידע מעודכן אנא פנו אלינו או אל סוכן הנסיעות שלכם.
 2.6האם יש דרישות בריאות רשמיות כלשהן?
אנא התקשרו לרופא הכללי שלכם לשם ייעוץ ולקבלת דרישות הבריאות
המעודכנות ביותר לכל היעדים המתוארים בחוברת זוCelebrity Cruises .
מקדמת בברכה נשים בהריון ,אולם לא נוכל לקבל נשים שהשבוע ה 24-להריונן
מתחיל עם היציאה להפלגה ,או בכל שלב אחר של חופשת הקרוז .לפרטים
מלאים בדקו באתר האינטרנט שלנו.
על מנת לוודא הפלגה ברמה בריאותית גבוהה ,אנו עשויים לבקש מהאורחים
למלא שאלון בריאותי במהלך תהליך הצ’ק-אין המאשר שהאורחים אינם
סובלים מסימפטומים של מחלות מעיים ויראליות או מחלות אחרות שעשויות
להיות מדבקות במגע עם אורחים אחרים .יש לנו מרכז רפואי על כל האניות
שלנו הכולל רופא וצוות רפואי בכל ההפלגות ,כדי לסייע לכם במידה ולא תחושו
בטוב בתקופת ההפלגה שלכם .אנו מאד ממליצים שתבקרו את רופא האנייה,
אם חלילה לא תרגישו טוב במהלך ההפלגה שלכם ,במיוחד במקרה של מחלה
בדרכי העיכול ,כגון שלשולים או הקאות .בנסיבות מעין אלה ,אנא צרו קשר
מיידי עם רופא האנייה ומלאו אחר כל העצות וההנחיות שתקבלו מאנשי הצוות
רפואי .במידת הצורך ,אם הצוות הרפואי יעריך שמחלתכם מדבקת ,אתם כנראה
תתבקשו להיות בבידוד בחדרכם על מנת למנוע הפצת המחלה לאורחים
אחרים ולצוות .אי  -ציות להוראות הרופא או הצוות הרפואי ,מהווה ניגוד מוחלט
ל”מדיניות התנהגות האורחים” שלנו ,ועשוי להוביל למצב שאורחים המפרים
מדיניות זו יורדו מהאנייה בנמל הבא בהתאם למדיניות זו .לקבלת פרטים מלאים
של “מדיניות התנהגות אורחים” שמהווה נספח משולב בתנאים אלו ,בקרו ב-
www.celebritycruises.com
 .3על האנייה
 3.1מה לגבי ארוחות
יש לכם אפשרות לבחור בין מספר מושבים בשעות שונות לארוחות במסעדה
הראשית .אנא בקשו את המושב ואת גודל השולחן המועדפים עליכם בעת ביצוע
ההזמנה .לא נוכל לקבל הזמנות שיותנו בקבלת מקום הישיבה המועדף עליכם.
אם תבחרו לבטל את ההפלגה מכיוון שמקום הישיבה המועדף עליכם אינו זמין
(בין אם הדבר אושר במועד ההזמנה ובין אם לא) ,תיאלצו לשלם את דמי הביטול
הרגילים שלנו .לא ניתן להבטיח בקשות למקומות ישיבה .מספר השולחן שלכם
יאושר בחדרכם בתחילת השייט שלכם .מועדי הארוחות עשויים להשתנות מעט
בימי עגינה בנמלים ,עקב יציאות לסיורי חוף.
( Celebrity Select Diningמושב פתוח) אופציה המוצעת בכל צי האניות
שלנו ,המאפשרת לאורחים גמישות בבחירת המועד הרצוי להם לסעוד את
ארוחות הערב .אתם יכולים להחליט מתי אתם מעוניינים לסעוד את ארוחת

בקרו באתר CELEBRITYCRUISES.COM :צרו קשר עם :סוכן הנסיעות שלכם

הערב בכל אחד מערבי ההפלגה בין השעות  18:00ל–( 21:30השעות עשויות
להשתנות בהתאם למסלולים השונים); ממש כמו במסעדה רגילה ,יחד עם
זאת ,אנו מאד ממליצים שתזמינו מראש על מנת לוודא שתקבלו את השירות
ברמה הגבוהה ביותר ובכדי למנוע זמני המתנה מיותרים .תוכלו גם לתאם זמני
ארוחות מראש דרך האתר שלנו תחת סעיף .Already Booked :האופציה של
 Celebrity Select Diningכפופה לזמינות .אם ברצונכם לבחור באופציה זו,
אנא פנו לסוכן הנסיעות שלכם .אם ברצונכם להיות גמישים יותר ,ייתכן שגם
ארוחות בוקר וצהריים יוגשו במקומות חלופיים שיאורגנו מראש .אנא וודאו
את זמני הארוחות ומיקומם בתכנייה היומית שלכם .ניתן להזמין ארוחת בוקר
קונטיננטלית לחדרכם בין השעות  .06:30-10:00תפריט שירות חדרים זמין 24
שעות ביממה .לאורחי הסוויטות יש אפשרות לבקש תפריט ארוחות מלאות עבור
כל ארוחה ,להגשה בסוויטה שלהם.
הארוחות על האניות שלנו כלולות במחיר ההפלגה שלכם ,יחד עם זאת ,עבור
ארוחות במסעדות הנושא הייחודיות יחולו עליכם עלויות נוספות (המחירים נעים
בין  $50-$10דולר לכל סועד שגילו מעל  13שנים בהתאם למסעדה הנבחרת)
ועבור שירות חדרים בין השעות  23:00בלילה ועד  06:00בבוקר יחולו חיובי דמי
שירות בסך  $4.95בכל פעם שתזמינו שירות חדרים בין השעות הנ”ל .למעט
מסעדת  ,Sushi on Fiveילדים בגילאי  6-12שיסעדו את ארוחות הצהריים או
הערב במסעדות הנושא הייחודיות שלנו יחויבו במחיר מוזל של  10$לכל ילד
שיזמין מנות מתוך תפריט ארוחות הערב הסטנדרטי וילדים בגילאי  5ומטה יוכלו
לסעוד בחינם .עבור ארוחות במסעדת  ,Sushi on Fiveהחיוב לכל סועד יתבצע
לפי המחירים בתפריט המסעדה ללא קשר לגילו .אנא שימו לב ,תפריטי ילדים
אינם זמינים במסעדות הנושא הייחודיות בכל צי האניות של .Celebrity Cruises
למסעדות הנושא הייחודיות יש להזמין מקומות מראש על בסיס “כל הקודם
זוכה” .ניתן לבצע הזמנות מידי יום על האנייה או לחלופין תוכלו לתכנן ולהזמין
מראש באופן מקוון את ארוחות הערב שלכם למהלך כל ההפלגה ,עד חמישה
ימים לפני מועד ההפלגה שלכם .לפרטים נוספים אנא בקרו באתר האינטרנט
שלנו.
אפשרויות סעודה ללא תשלום נוסף על פי קטגוריית חדריכם*
מסעדות
קטגוריית חדר
חדר האוכל הראשי ,מסעדת
כל האורחים בכל הקטגוריות
Oceanview Café
חדר האוכל הראשי ,מסעדת
אורחי ® AquaClass
 ,Oceanview Caféמסעדת *Blu
חדר האוכל הראשי ,מסעדת Oceanview
אורחי סוויטות
 ,Caféמסעדת  Luminaeו( *Blu -על
בסיס זמינות)
* מסעדת  Bluמיועדת באופן בלעדי לאורחי  .AquaClassילדים השוהים
בחדרי  AquaClassוסוויטות מוזמנים לסעוד ב Blu-כשהם מלווים ע”י מבוגר
שגם הוא שוהה בחדרי  .AquaClassאורחי הסוויטות מוזמנים לסעוד ארוחות
בוקר ,צהריים וערב במסעדת  Luminaeללא תשלום נוסף ,יחד עם זאת אם
אורחי הסוויטות מעוניינים להזמין אורחים שאינם שוהים בסוויטות לסעוד עימם
במסעדה זו ,עליהם להזמין מקום שכרוך בתשלום נוסף .עלות הסעודות לאורחים
מוזמנים שאינם שוהים בסוויטות הינו  $20עבור ארוחת בוקר $30 ,עבור ארוחת
צהריים ו 50$-עבור ארוחת ערב .ילדים מוזמנים בני  12ומטה שאינם שוהים
בסוויטות לא יחויבו בתשלום נוסף.
 3.2מה לגבי דיאטות מיוחדות?
 Celebrity Cruisesתוכל לספק באנייה צרכים דיאטטיים מגוונים ,כולל ארוחות
צמחוניות ,לחולי סוכרת ,ארוחות דלות-נתרן ,דלות-שומן ,ודלות-כולסטרול .כמו
כן אנו עושים את המיטב על מנת לספק דיאטות מיוחדות נוספות הנובעות מרקע
דתי/רפואי כגון ארוחות כשרות* ,וארוחות נטולות גלוטן או לקטוז.
עליכם להודיע לנו מראש כדי שנוכל להתכונן לקראת הגעתכם אנא הגישו
את הבקשות התזונתיות שלכם בכתב ,לפחות  90ימים לפני תאריך ההפלגה,
ופרטו ככל האפשר את דרישותיכם .ביום העלייה לאנייה אשרו עם מנהל
המסעדה שבקשותיכם התקבלו( .בקשות לארוחות כשרות יש להגיש בכתב,
 90ימים לפני תאריך ההפלגה עבור הפלגות באירופה ,דרום אמריקה,
אסיה והמזרח הרחוק ו 50-ימים לפני ההפלגה בהפלגות לאיים הקאריביים
ואלסקה) .כל בקשה או מידע יש להעביר בדואר אלקטרוני לכתובת:
.special_needs@celebrity.com
אנא שימו לב שאמנם אנו יכולים לקבל בקשות לגבי דרישות דיאטטיות
ספציפיות ,כמו גם לגבי אלרגיות למזון ,אך ארוחות אלו יוגשו אך ורק בחדר
האוכל הראשי בכל אנייה .איננו יכולים להבטיח או לקבל אחריות לכך שהאוכל
שיוגש במסעדות ומזנונים אחרים כלשהם באנייה יוכל לענות על דרישות דיאטה
מסוימות ואלרגיות למזון.
*הארוחות הכשרות ארוזות מראש וניתן לקבלן רק בארוחות הערב.
 3.3סיוע בשעת חירום
אם אתם נתקלים בקשיים במהלך החופשה שלכם וזקוקים לסיוע עם שירותי
בריאות ,רשויות מקומיות או סיוע קונסולרי ,אנא התקשרו אלינו +1 305 341 0205
לקבלת מידע מלא .הסוכנים במרכז מידע זה דוברים אנגלית וספרדית בלבד .אתם
תחויבו בעלויות שיחת הטלפון המקומיות של חיוג לארה”ב .חברת סלבריטי קרוזס
עשויה לחייב אתכם בעלות סבירה עבור שירותים מעין אלה .במהלך שהותכם על
סיפון האנייה אנא פנו לדלפק שירותי לקוחות או למרכז רפואי הנמצאים בכל אנייה.
 3.4האם ניתן להבטיח בקשה מיוחדת?
לצערנו ,לא .אם יש לכם בקשה מיוחדת ,אנא ספקו פרטים בכתב לסוכן הנסיעות
שלכם או בעת ביצוע ההזמנה .למרות שאנו וספקינו נשתדל להיענות לדרישות
מיוחדות סבירות ,לצערנו איננו יכולים להבטיח כי אנו או הספק נהיה מסוגלים
לעשות כן .אי-מילוי בקשה מיוחדת כלשהי מכל סיבה שהיא לא יהווה הפרת
חוזה .במידה וניתן להיענות לבקשה מיוחדת רק בעלות נוספת ,למעט במקרים
שהם בניגוד לחוק רלוונטי ,עלות זו תיכלל בחשבונית לפני ההפלגה או שתשולם
במקום .אישור על כך שבקשה מיוחדת התקבלה והועברה לספק ,או רישום
הבקשה המיוחדת על גבי חשבונית האישור שלכם או בכל תיעוד אחר ,איננה
מהווה אישור שהבקשה תיענה.
לא נוכל לקבל הזמנה כלשהי המותנית במילוי בקשה מיוחדת ,אלא אם כן
הסכמנו לדבר באופן מפורש בכתב בעת ההזמנה .הזמנות כאלו יטופלו כהזמנות
“רגילות” בכפוף להערות לעיל לגבי בקשות מיוחדות.
 3.5צריכת אלכוהול באנייה
הגיל המינימלי לצריכת משקאות אלכוהוליים על אניות Celebrity Cruises
המפליגות מאירופה ,דרום אמריקה ,אסיה ,אוסטרליה וניו זילנד הינו שמונה
עשרה ( .)18הגיל המינימלי לצריכת משקאות אלכוהוליים על אניות Celebrity
 Cruisesהמפליגות מצפון אמריקה וקנדה הינו עשרים-ואחת ( )21שנים.
 Celebrity Cruisesשומרת לעצמה את הזכות לשנות את מגבלות הגיל ללא
הודעה מוקדמת ,במקרים בהם החוקים המקומיים מחייבים זאת ,או במקרים

ההוראות והתנאים לביצוע הזמנה המפורטים להלן מהווים את הבסיס
להסכם שברשותכם.
כל ההזמנות מחויבות בתנאים הבאים .כאשר אתם מבצעים הזמנה
ישירות איתנו ,הצדדים בהסכם זה הם אתם ו,Celebrity Cruises Inc.-
או  ,RCL Cruises Ltdשיקבלו על עצמם אחריות משפטית לביצוע הולם
של הסכם זה שיפורט להלן .בתנאים והוראות ההזמנה שלהלן“ ,אתם”,
“עליכם”“ ,על ידכם” ו”-שלכם” משמעם כל האנשים המצוינים בהזמנה,
ו”-אנו”“ ,אנחנו”“ ,אותנו”“ ,לנו”“ ,שלנו” ו ”Celebrity Cruises”-משמעם
.Celebrity Cruises Inc
אם הנכם מזמינים חופשה של  Celebrity Cruisesדרך סוכנות נסיעות תנאי
הזמנת המקומות של מארגן הנסיעות עצמו (ולא התנאים שלהלן) יחולו על
החוזה שלכם .אנא הקפידו לקבל עותק של תנאים אלה ממארגן הנסיעות שלכם
לפני או בעת ביצוע ההזמנה .לתשומת לבכם :אין לנו חבות כלשהי כלפיכם.
למען הסר ספק ,כאשר סוכן הנסיעות שלכם מטפל עבורכם בכל סידורי הנסיעה,
והסידורים כוללים שירותים שמוענקים על ידי ספקים חיצוניים לנו  -בנסיבות
כאלו לא תהיה לנו שום חבות חוזית כלפיכם .עם זאת ,במקרה שנמצא שיש
לנו חבות חוזית כלפיכם על בסיס כלשהו ,חבותנו ו/או התחייבויותינו כלפיכם
או כלפי מארגן הנסיעות שלכם לא יהיו גדולים או שונים מהחבות וההתחייבויות
שיש לנו במסגרת תנאים אלה להזמנת מקומות כלפי צרכנים שיש להם חוזה
אתנו .בכל מקרה כאמור ,נהיה זכאים לחלוטין להסתמך על הגנות ,מניעות
והגבלות כלשהן הנכללות בתנאים להזמנת מקומות כפי שהם מופיעים להלן.
אף על פי כן ,כל חוזה או הסכם כלשהו שנערך ביניכם לבין סוכן הנסיעות
שלכם יוערך ויובא בחשבון בשילוב עם התנאים להזמנת מקומות אלו וכן עם
תנאי תובלה כלשהם שיסופקו על ידי  .Celebrity Cruisesלתשומת לבכם:
אם הזמנתם הפלגת נופש באנייה  Celebrity Xpeditionלאיי גלאפגוס
לפני התאריך  26במאי  ,2019מפעילת הנופש של קטע ההפלגה הנפתח
בעיר קיטו ,אקוודור ,היא Islas Galapagos Turismo y Vapores C.A
(“ ,)”IGTVחברה הרשומה באקוודור ,וחברה זו תהיה גם היא צד בהסכם
שלכם עם  .Celebrity Cruisesאם ביצעתם את ההזמנה החל מה26-
במאי  2019להפלגות באנייה  ,Celebrity Floraמפעילת הנופש תהיה
 .IGTVואם ביצעתם את ההזמנה החל מה 1-ביוני  2019להפלגות באנייה
 ,Celebrity Xpeditionמפעילת הנופש תהיה .Ocean Adventures S.A
 .1הזמנת החופשה שלכם
 1.1כיצד יש לבצע הזמנה?
כדי להזמין את החופשה הנבחרת שלכם ,פנו לסוכן הנסיעות שלכם או
הזמינו ישירות באתר האינטרנט של החברה .www.celebritycruises.com
אם ההזמנה מתבצעת באמצעות אחד מסוכני הנסיעות המורשים שלנו,
על האדם ששמו מופיע ראשון בהזמנה (שמלאו לו לפחות  ,21ראו סעיף
 )4.4למלא את טופס ההזמנה שלנו ולחתום עליו .טופס זה יש למסור לאחר
מכן לסוכן הנסיעות .בעת ביצוע ההזמנה חובה עליכם למסור את שמכם
המלא כפי שמופיע בדרכון ואת תאריך הלידה שלכם .בעת ביצוע ההזמנה יש
לשלם מקדמה (או תשלום מלא אם ההזמנה בוצעה בתוך  70ימים מתאריך
הפלגה רגילה או  95ימים לגבי הפלגת חג) לאדם לפי הטבלה שלהלן:
$105.00
 1-5לילות
$255.00
 6-9לילות
$455.00
 10לילות או יותר
$905.00
עבור האניות  Celebrity Floraו – Celebrity Xpedition
שימו לב :כל תשלום שישולם על ידכם ישירות לחברת סלבריטי באמצעות כרטיסי
אשראי או העברה בנקאית יהיה בדולר ארה”ב וייתכן שיחולו עליכם עמלות
המרת מטבע ו/או חיובים נוספים ע”י חברת האשראי או הבנק שלכם.
שימו לב :באפשרותכם להזמין שייט עתידי גם בעת שהותכם על סיפון אחת
מהאוניות שלנו ,באמצעות שוברי זיכוי להפלגה עתידית של חברת סלבריטי
שנקראים ה Celebrity Future Cruise-שאנו מציעים .לקבלת פרטים מלאים
אנא פנו אל יועץ המכירות שעל הסיפון .תנאים והתניות חלים על הזמנות Cruise
“( Nowשייט עכשיו”) ו“( Cruise Later-שייט מאוחר יותר”) של  ,Celebrityעל-
כן ,בבוא העת ,אנא הקפידו לבדוק היטב את חשבונית האישור שלכם .במקרה
של הזמנות על הסיפון ,ייתכנו שינויים בדמי השינוי הרגילים שלנו (ראה .)1.11
אנא בקשו פרטים נוספים על הסיפון .שימו לב שכל הזמנה שתתבצע על הסיפון
תהיה כפופה לתנאי הזמנה המופיעים בחוברת זו.
 1.2כיצד תאושר החופשה שלנו?
אם החופשה שבחרתם זמינה וקיבלנו את טופס הזמנת המקומות שלכם (אם
רלוונטי) ואת כל התשלומים הנדרשים ,אנו נשלח את חשבונית האישור שלנו
ישירות אליכם ,אם ביצעתם את ההזמנה ישירות מולנו ,או אם ביצעתם את
ההזמנה דרך סוכן הנסיעות שלכם ,נשלח את חשבונית האישור אליו .לא יתקיים
כל הסכם מחייב עד אשר נשלח את חשבונית האישור אליכם או אל סוכן הנסיעות
שלכם .חשבונית זו תציג את היתרה המגיעה בגין החופשה שלכם שעדיין עומדת
לתשלום.
עם קבלת חשבונית האישור ,הכרטיסים ,כרטיסי הפלגה אלקטרוניים וכל מסמך
אחר מסוכן הנסיעות שלכם או מאתנו ,אנא בדקו את כל הפרטים בקפידה כדי
לוודא שהם נכונים .אם פרטים כלשהם נראים לא נכונים ,עליכם לדווח על כך
מיידית לסוכן הנסיעות ,או לנו אם הזמנתם מקומות באופן ישיר ,מכיוון שייתכן
ולא ניתן יהיה לבצע שינויים מאוחר יותר .לצערנו לא נוכל לקבל על עצמנו כל
אחריות במידה ולא תדווחו לסוכן הנסיעות שלכם או לנו על טעויות כלשהן בכל
אחד מהמסמכים (כולל חשבונית האישור שלנו) למעט כרטיסים וכרטיסים
אלקטרוניים ,בתוך  14ימים מהתאריך שבו שלחנו אותם אל סוכן הנסיעות שלכם
או אליכם; ובתוך  5ימים לגבי הכרטיסים והכרטיסים האלקטרוניים.
 1.3איזה מידע עלינו לספק לכם ומדוע?
מעת לעת ,אנו מתבקשים למסור פרטים מסוימים לגבי אורחינו ,כולל פרטים
אישיים ,לרשויות ההגירה ,חברות תעופה ו/או לגופים מורשים אחרים .בנוסף
אנו נבקש ממכם מידע אישי כגון פרטי ביטוח ופרטי אנשי קשר למקרה חירום.
עליכם למסור לנו את המידע ,ככל שיימצא ,בעת ביצוע ההזמנה או לא יאוחר
מ 70-יום לפני מועד יציאתכם ,במועד המאוחר מביניהם .אנו ממליצים לכם
לבקר באתר האינטרנט שלנו בכתובת  www.celebritycruises.comוללחוץ
על הקישורית  SIGN INשבדף הראשי כדי למסור פרטים אלה באמצעות
החשבון המקוון שלכם .מסירת מידע זה באופן מקוון לפני הקרוז תזרז
משמעותית את תהליך הבידוק שלכם ,ותאפשר לכם לעלות לאנייה מוקדם
יותר ולהימנע מעיכובים ותורים עם העלייה לסיפון .אם לא תבצעו את תהליך
הבידוק המקוון ,תידרשו לבצע את התהליך ברציף עצמו לא יאוחר משעתיים
לפני מועד ההפלגה שפורסם.
אם אינכם מצליחים לסיים את תהליך הבידוק המקוון והדפסת אישור העלייה
לאנייה –  ,Xpress Passיתכן ויש לכם יתרה לתשלום עבור ההזמנה שלכם .אם
הזמנתם מקומות באמצעות סוכן נסיעות ,אנא שוחחו איתו כדי שידאג להעברת
התשלומים אלינו ,ותוכלו לסיים את תהליך הבידוק המקוון.

לתשומת לבכם :על כל האורחים להיות אחרי בידוק ועל הסיפון לא יאוחר מ90-
דקות לפני מועד ההפלגה שפורסם ,אחרת לא יורשו להפליג .יש להצטייד מראש
במספר ההזמנה ובתאריך ההפלגה .לחילופין ,אם כבר קיבלנו את פרטיכם בעת
ביצוע ההזמנה ,תוכלו לוודא שהפרטים שבידינו מלאים ומדויקים .אם אין לכם
גישה לאינטרנט ,אנא פנו לסוכן הנסיעות שלכם .הוא יוכל לייעץ לכם כיצד ניתן
לספק או לאשר את המידע .ייתכן שהנהלים שלנו ישתנו .אנו ניידע אתכם לגבי
כל שינוי בעת ביצוע ההזמנה ,או בהקדם האפשרי .ייתכן שנצטרך להעביר את
הפרטים שתמסרו לנו בעת ההזמנה או מאוחר יותר ,לספקים השונים המספקים
לנו את מרכיבי הנופש שלכם .נכון לעת הדפסת חוברת זו ,חברות התעופה
האירופיות נדרשות גם הן להעביר את נתוני הנוסעים לרשויות האמריקניות.
ייתכן שיהיה צורך להעביר את הפרטים גם לרשויות אחרות .פרטים אלה יכללו
לפחות חלק מהמידע שמסרתם לנו .היה ולא תמסרו לנו את הפרטים הדרושים
בצורה מלאה ומדויקת ,נהיה רשאים לדחות את הזמנתכם ,או ,אם לא תספקו
את הפרטים בתאריך מאוחר יותר ,לא תוכלו לעלות על סיפון האנייה ו/או על
הטיסה הלוך ו/או ושוב .במקרה כזה לא נוכל לקבל על עצמנו אחריות כלשהי,
ולא נוכל לשלם כל פיצוי או החזר כלשהו .אתם תהיו אחראים לסידורי נסיעת
ההמשך/החזרה שלכם .אם ,כתוצאה מאי מסירת מידע זה על ידכם ,נאלץ
לשאת בקנסות ,בתשלומים נוספים ,או בכל עונש כספי אחר ,אתם תהיו אחראים
לפצות אותנו בהתאם .ראו גם את הצהרת הפרטיות בעמוד  .73ברגע שתספקו
לנו את הפרטים המבוקשים על-פי תנאי ההזמנה הנ”ל ,אתם מאשרים בכך
את הסכמתם לשיתוף הפרטים האישיים האלו עם צד שלישי של ספקים וזאת
למטרת ביצוע הזמנת החופשה שלכם .אם לא תספקו את הפרטים המלאים
והמדויקים במסגרת מגבלות הזמן שהובאו לידיעתכם ,אנו נהיה רשאים לדחות
את הזמנתכם ולראות בכך שלא סיפקתם את הפרטים הדרושים במסגרת
הזמן שפורטה ,כביטול של הזמנת החופשה שלכם .יתרה מכך ,באם לא נבחר
להשתמש ברשותנו לבטל את הזמנתכם תחת תנאים אלו ,אתם מאשרים בכך,
שתאלצו לפצות אותנו בגין כל קנס ,תשלום נוסף או כל היטל כספי אחר שהוטל
עלינו ,כתוצאה מכך שלא העברתם פרטים מלאים ומדויקים במסגרת מגבלות
הזמן ,שהובאו לידיעתכם.
 1.4מהו המועד לתשלום היתרה?
עלינו לקבל את יתרת עלות ההזמנה שלכם (לאחר ניכוי המקדמה ששילמתם)
לא יאוחר מ 70-ימים לפני תאריך הפלגה של עד  8לילות ו 80-ימים לפני הפלגות
ארוכות יותר ,או  95ימים לפני הפלגה החלה בחגי הנוצרים אלא אם כן הזמנתם
מקום  70ימים או פחות לפני תאריך ההפלגה .במקרה כזה יש לשלם את כל
עלות ההזמנה בעת ביצוע ההזמנה על ידכם .במידה ולא נקבל את כל הכספים
המגיעים לנו במועד הנקוב (כולל תשלומים נוספים במקרים רלוונטיים) ,אנו
נבטל את הזמנתכם עקב אי תשלום .במקרה כזה ,יהיה עליכם לשלם את דמי
הביטול כקבוע להלן (ראה סעיף  .)1.10אם אתם משתמשים בכרטיס אשראי
או בכרטיס חיוב מיידי בכדי לשלם לנו ישירות על ההפלגה ,אנא קחו בחשבון
שפעולות בכרטיס שלכם ייעשו דרך בנק בארה”ב ויחולו עליכם עמלות המרת
מטבע .אנא בידקו את התנאים עם מנפיק הכרטיס שלכם לפני ביצוע התשלום.
 1.5מה קורה לכסף ששולם לסוכן נסיעות?
באחריות סוכן הנסיעות שלכם לשלם לנו עבור החופשה שלכם והתחייבותנו
לספק לכם חופשה מותנית בקבלת תשלום מלא מסוכן הנסיעות .אם אינכם
מצליחים להשלים את תהליך הבידוק המקוון ו/או להדפיס את ה,Xpress Pass-
האישור המקודד ,ייתכן וזה בגלל שיש עדיין יתרת תשלום בהזמנה שלכם .אם
הזמנתם דרך סוכן נסיעות אנא צרו איתו קשר ,כדי שיתרת התשלום תועבר אלינו
במלואה ותוכלו להשלים את תהליך הבידוק .לא נוכל לקבל כל אחריות אם לא
הועבר אלינו התשלום במלואו מסוכן הנסיעות.
 1.6מה כולל המחיר?
כל המחירים הנקובים בחוברת זו הם לאדם בחדר זוגי בדולרים אמריקאיים
ועל בסיס שני אנשים החולקים את אותו חדר בקטגוריה שבחרתם .מרכיבים
מסוימים בחופשה שלכם ,כמו מה כלול ומה אינו כלול במחיר ,ישתנו בהתאם
למסלול ההפלגה .למשל ,המאפיינים והשירותים שכלולים ושאינם כלולים
במחיר הפלגות של האניות  Celebrity Floraו ,Celebrity Xpedition -עשויים
להשתנות מעט מהמידע המפורט להלן .לקבלת מידע נוסף ,פנו לסוכן הנסיעות
או בקרו באתר  .www.celebritycruises.comעם זאת ,באופן כללי המחירים
לקרוז בלבד כוללים את השירותים הבאים במידה והדבר רלוונטי :פנסיון מלא,
לינה ,בידור* באנייה; כל המיסים הרלוונטיים מלבד אלה הנקובים להלן.
המחיר אינו כולל טיסות ואלא אם יוסכם אחרת ,גם לא סיורי חוף והוצאות אישיות
(לדוגמה ,משקאות באנייה ,עלויות כביסה ,טיפולי בריאות ויופי ,מספרה ,שירותי
טלפון ,וכו’); ארוחות בבתי מלון בחוף (אלא אם כן צוין אחרת); העברות לאנייה
ומהאנייה או כל סידורי העברות אחרים; ביטוח חופשה; דמי שירות ,כלומר
תשרים באנייה או בחוף; כל דבר אחר שאינו מצויין מפורשות ככלול במחיר.
*ייתכן שיגבה תשלום בגין פעילויות בידור מסוימות באנייה.
אנו שומרים לעצמנו את הזכות לגבות תוספת תשלום בגין דלק בעת ביצוע
ההזמנה ,על מנת לכסות את מחיר הדלק או מקורות אנרגיה אחרים .בנוסף,
יתכן ונעלה את המחירים כתוצאה משינויים בגובה מיסים רלוונטיים ,היטלים או
בשערי חליפין של מטבע חוץ .ראו סעיף  1.9לפרטים נוספים הקשורים להגבלות
החלות על שינויים במחירים.
 1.7כיצד נוכל להשיג את המחיר הנמוך ביותר לאדם?
המחירים הנקובים בחוברת זו מבוססים על תכנית קביעת המחירים הגמישה
שלנו .עמודי המחירונים מראים את המחירים הנמוכים ביותר הזמינים לחופשת
קרוז .המחיר הנמוך ביותר הוא התעריף הנמוך ביותר שתשלמו .המחירים
הנמוכים ביותר מתייחסים להפלגות מסוימות בלבד ,ומחירון זה אינו זמין בכל
תאריכי ההפלגה הנקובים .המחירים משתנים לפי אנייה ,מסלול ,תאריכי הפלגה
וקטגוריית החדרים .המחירים נתונים לשינוי בכל עת; אנא פנו לסוכן הנסיעות
שלכם לקבלת המחירים העדכניים.
 1.8מה משמעות הזמנה בקטגוריה מובטחת (?)GTY – Guarantee
מעת לעת ,אנו עשויים לאפשר לכם לבצע הזמנה שאנו מכנים הזמנה “מובטחת”
( .)GTYמשמעות הדבר היא שתוכלו להזמין חדר מסוג קטגוריית מינימום
מובטחת (שתפורט על ידינו לפני הזמנת המקומות) באנייה שבחרתם .עם זאת,
המיקום המדויק של החדר באנייה יקבע על ידינו (לפי שיקול דעתנו) ובכל עת
עד לביצוע תהליך ההרשמה בנמל והעלייה לאנייה .מהרגע שחדר ה GTY-שלכם
הוקצה לכם ,לא נוכל לקבל כל שינוי שתבקשו .היתרון בהזמנת חדר  ,GTYהוא
שלאחר אישור הזמנת המקומות שלכם אנו עשויים (לפי שיקול דעתנו) לשדרג
את חדרכם לחדר מקטגוריה גבוהה יותר מאשר זו שהוזמנה במקור ,ללא כל
תוספת תשלום מצדכם .בכל מקרה ,אתם מקבלים “הבטחה” לגבי קטגוריית
המגורים המינימלית שאנו מסכימים להציע בעת הזמנת המקומות .אם יש לכם
דרישה מסוימת לגבי החדר שלכם ,או מיקום מועדף של החדר ,או אם אתם
נוסעים עם משפחה או חברים (במיוחד עם ילדים) ורוצים חדרים סמוכים אחד
לשני ,אנו ממליצים מאוד שלא תזמינו קטגוריית  .GTYלעתים אנו עשויים לצאת

במבצעי  .GTYמבצעי  GTYמציעים קטגוריות המוגדרות כדלהלן:
 – Wסוויטה
 – XAחדר Aqua Class
 – XCחדר Concierge Class
 – Xחדר עם מרפסת
 – Yחדר עם חלון לים
 – Zחדר פנימי
 1.9האם המחיר ישתנה?
אנו עשויים להעלות או להוריד את המחירים של הפלגות שלא נמכרו בכל עת.
מחיר ההפלגה שבחרתם יאושר במועד אישור ההזמנה .לאחר ביצוע ההזמנה
שלכם ואישורה אך לא יאוחר מ  30יום לפני מועד ההפלגה שלכם ,אנחנו עשויים
לשנות את המחיר רק אם יחולו שינויי עלויות במחירי תחבורה כלשהם הכלולים
במחיר (כולל מחירי דלק) ו/או בכל מרכיבי החובה במחיר ,מיסים ,או אגרות
שונות שאנו מחויבים לשלם עבור שירותים שונים (לדוגמה ,מסי נמל או חיובים
מכל סוג שהוא) .אם התוספת במחיר תהיה גבוהה מ 8%-מסך עלות החופשה
(לא כולל דמי שינויי מכל סוג שהוא) ואנו הודענו לכם בכתב לא יאוחר מ 20-יום
לפני תחילת החופשה שלכם ,תהיו זכאים לבחור אחת מהאפשרויות (א)( ,ב) או
(ג) ,כפי שמפורט בסעיף  4.6בהמשך .אנחנו נדווח לכם על כל עלייה בעלויות
ההפלגה שלכם על-ידי שליחת חשבונית חיוב העלויות הנוספות לסוכן הנסיעות
שלכם .יעמדו לרשותכם  14ימים מהתאריך המופיע בחשבונית שהונפקה על ידנו
על מנת להודיע לסוכן הנסיעות שלכם בכתב כי ברצונכם לבטל את ההזמנה אם
התשלום הנוסף שאנו מבקשים מכם לשלם עולה על 8%-כפי שנאמר לעיל .אם
לא תעבירו הודעה בנידון ,אנו נראה בכך את הסכמתכם לחייב אתכם בהתאם
למחיר הכולל את התוספות וכן ניידע אתכם לגבי מסגרת הזמן להעברת
התשלום הנוסף .אם לא תודיעו לסוכן הנסיעות שלכם בכתב שברצונכם לבטל
תוך  14ימים ,אנו רשאים להניח שאתם לא מעוניינים לבטל ומסכימים לשלם את
הסכום הנוסף .כל סכום נוסף כזה חייב להיות משולם יחד עם כל יתרה שעדיין לא
שולמה עבור עלות ההפלגה או בתוך  14ימים מיום התאריך המודפס בחשבונית
התשלום הנוסף שהנפקנו ,המוקדם מביניהם .אנו מבטיחים כי אלה הן הנסיבות
היחידות שבהן אנו עשויים להעלות את המחירים שלנו לאחר אישור ההזמנה,
ובכל מקרה לא נבקש מכם לשלם יותר בפרק זמן של  30יום לפני מועד היציאה
להפלגה .אנא שימו לב ,שינויים ,וטעויות מתרחשים מדי פעם .עליכם לבדוק את
מחיר החופשה שבחרתם במועד ביצוע ההזמנה.
 1.10במידה ונצטרך לבטל את חופשת השייט ,האם נקבל החזר?
במידה ואתם או כל אדם הנוסע אתכם תרצו לבטל את החופשה שלכם/שלהם,
עליכם למסור הודעה מיידית בכתב לסוכן הנסיעות שלכם או אלינו ,בהתאמה.
ההפלגה תבוטל רק החל מהמועד שבו נקבל בפועל הודעת ביטול בכתב מסוכן
הנסיעות שלכם או מכם .אנא קחו בחשבון ,שאם ההזמנה בוצעה דרך סוכן
נסיעות ,נוכל לקבל הודעת ביטול רק ממנו .פרמיות הביטוח וחיובי דמי שינוי לא
יוחזרו במקרה של ביטול .דמי הביטול הבאים יחולו על הזמנות שיבוטלו:
הפלגות של  3-5לילות:
 89-60ימים לפני מועד ההפלגה =  $35לנוסע
 59-30ימים לפני מועד ההפלגה =  $105לנוסע
 29-8ימים לפני מועד ההפלגה =  50%מהמחיר הכולל (למעט מיסי נמל)
 7ימים או פחות לפני מועד ההפלגה =  100%מהמחיר הכולל (למעט מיסי נמל)
הפלגות של  6לילות או יותר:
 89-60ימים לפני מועד ההפלגה =  $70לנוסע
 59-45ימים לפני ההפלגה = מלוא סכום המקדמה
 44-30ימים לפני מועד ההפלגה =  25%מהמחיר הכולל (למעט מיסי נמל)
 29-8ימים לפני מועד ההפלגה =  50%מהמחיר הכולל (למעט מיסי נמל)
 7ימים או פחות לפני מועד ההפלגה =  100%מהמחיר הכולל (למעט מיסי נמל)
הפלגות משולבות עם חבילת טיולים יבשתיים Cruise Tours
 74-57ימים לפני מועד היציאה = מלוא סכום המקדמה
 56-29ימים לפני מועד היציאה =  50%מהמחיר הכולל (למעט מיסי נמל)
 28-15ימים לפני מועד היציאה =  75%מהמחיר הכולל (למעט מיסי נמל)
 14ימים או פחות לפני מועד היציאה =  100%מהמחיר הכולל (למעט מיסי נמל)
לתשומת לבכם :על הפלגות בחגי הנוצרים חלים נהלי ביטול שונים והם יחולו החל
מ 89-ימים לפני מועד ההפלגה .התנאים ולוח הזמנים משתנה מהפלגה להפלגה
לכן צרו קשר עם החברה שאיתה ביצעתם את ההזמנה לקבלת פרטים מלאים על
תנאי הביטול להפלגת החג שבחרתם.
בהתאם לסיבת הביטול ,ייתכן שתוכלו לתבוע החזר של דמי ביטול אלה (למעט
סכומי השתתפות עצמית רלוונטיים) לפי תנאי פוליסת הביטוח שלכם .את
התביעות להחזר יש להגיש ישירות לחברת הביטוח שלכם .במקרה שבו ביטול
כלשהו מצמצם את מספר הנוסעים אתכם והמשלמים את מלוא הסכום אל
מתחת למספר שהיווה את הבסיס לקביעת המחיר ,למספר המקומות המוצעים
בחינם ו/או להנחות כלשהן שסוכמו לגבי הזמנתכם ,אנו נחשב מחדש פריטים
אלה וננפיק חשבונית חדשה בהתאם למחיר הגבוה יותר הרלוונטי.
דמי ביטול עבור  Celebrity Floraו Celebrity Xpedition -
על מנת להימנע מדמי ביטול ,עלינו לקבל מכם הודעת ביטול בכתב לפני מועד
היציאה להפלגה על סיפון האניות Celebrity Flora ,וCelebrity Xpedition -
על פי הטבלה להלן:
דמי ביטול לאדם ,לא כולל דמי שינוי
מס’ ימים לפני ההפלגה
סכום המקדמה
 89-30יום
 50%מהמחיר הכולל
 29-15ימים
 14ימים או פחות  - 100%אין החזר
אורחים אשר מבצעים את הזמנת ההפלגה העתידית שלהם על סיפון כל אחת
מהאניות שלנו ייתכן שסכום המקדמה ,תנאי תשלום ותנאי הביטול יהיו שונים.
פרטים ותנאים מלאים יסופקו ע”י צוות ההזמנות על האנייה בעת ביצוע ההזמנה.
עבור הזמנות להפלגות על האניות  Celebrity Floraו –  Celebrity Xpeditionחלק
מתנאי ההזמנות יהיו שונים ומותנים ב -אנייה/מוצר/תאריך הפלגה.
*אנא שימו לב :חברת השייט מציעה מבצעים שונים לאורך השנה על פי שיקול
דעתה והשנה הוסיפה אופציה נוספת לבחירתכם שנקראית
( None Refundable Depositאי החזר סכום המקדמה לאחר אישורה) ,כאשר
תנאי הביטול לעיל אינם חלים על הזמנות שבוצעו ואושרו במסגרת קוד מחיר
זה .בדרך כלל מחירי ההפלגות בקוד זה מאפשרים לכם לרכוש הפלגת נופש
במחיר נמוך יותר ממבצעים אחרים .לקבלת תנאי ביטול ותנאי שינוי או כל תנאי
נוסף ,אנא ,פנו לסוכן הנסיעות שלכם או לחברת סנורמה קרזוס ,נציגת המכירות
הבלעדית של חברת השייט סלבריטי קרוזס בישראל.
בפרסומים השיווקיים יצוין היכן מוצעים מחירים הכפופים לתכנית מקדמה ללא החזר.

תנאי הזמנה

תנאי הזמנה

 4.7האם תוכלו לסרב להתיר לנו להשתתף בהפלגה?
כן ,אם לפי שיקול הדעת הסביר שלנו או של רב החובל או רופא האנייה ,אינכם
כשירים או נראה כי אינכם כשירים לצאת לשייט מכל סיבה שהיא או עקב
סיכון או סכנה לעצמכם או סכנה או הפרעה לאחרים ,או אם הנכם מתנהגים
באופן שיגרום או עלול לגרום לסכנה ,מטרד או מצוקה לצד שלישי כלשהו או
סכנה לרכוש .במצב כזה נהיה רשאים ללא הודעה מראש לסרב להתיר לכם
להפליג באנייה כלשהי ולסיים את חופשת הקרוז שלכם בכל עת .במקרה כזה
נוכל להשאיר אתכם בכל נמל או מקום שבו האנייה תבקר מבלי שאנו נהיה
אחראים לכך .אתם תידרשו לשאת בכל העלויות ,ההוצאות או ההפסדים
שייגרמו כתוצאה מכך ,ואנו לא נשלם כל פיצוי או החזר כלשהו .עם סיומה של
החופשה שלכם בדרך זו ,לא תהיה לנו כל אחריות נוספת כלפיכם .על מנת
להבטיח שייט בריא ,אנו אף עשויים לבקש מאורחים שמגיעים לדלפק הבידוק
לביצוע תהליך העלייה לאנייה ונראים עם תסמינים של מחלת קיבה ומעיים ,או
מחלות אחרות המועברות בקלות מאדם לאדם ,להתייעץ עם הצוות הרפואי
שלנו כדי לקבוע מועד חדש לשייט .אותה זכות לסרב להתיר לכם להפליג
או לעשות שימוש בשירותים כלשהם תחול כאשר לא תהיו כשירים או תיראו
כבלתי כשירים להפלגה ,או תתנהגו באופן חמור אחר כקבוע לעיל במהלך כל
חלק אחר של החופשה .במידה ונסרב להתיר לכם לצאת לחופשה שלכם מכיוון
שלא מסרתם הודעה מתאימה על נכות פיזית או מנטלית הדורשת טיפול מיוחד,
יושבו לכם דמי השיט ששילמתם בלבד .בכל אנייה של  Celebrityאנו מחויבים
לספק לכל נוסע חופשת שייט מצוינת .על מנת להבטיח שזהו אכן מה שאתם
והאורחים האחרים תקבלו ,ניסחנו קווי מדיניות להתנהגות האורחים; ניתן
להשיגם באנייה .חשוב :הפרה של מדיניות התנהגות האורחים של Celebrity.
 Cruises Incמהווה עילה לצעדים מתקנים מתאימים ,כולל החרמה של חומרים
או פריטים בלתי ראויים והורדת האורח מהאנייה .מדיניות זו עשויה להשתנות
ללא הודעה מוקדמת וללא כל אחריות מצד  .Celebrity Cruises Inc.חברת
 Celebrity Cruises Inc.רשאית לאמץ כללים נוספים שלא נכללו במדיניות זו.
 4.8מהי האחריות שלכם כלפי הנוסעים?
( )1בכפוף לסעיף  4.9להלן ,אנו מבטיחים לוודא כי כל חלקי החופשה שהסכמנו
לארגן ,לבצע או לספק כחלק מהחוזה שלנו אתכם יאורגנו ,יבוצעו או יסופקו
במידה סבירה של מיומנות וזהירות .כלומר ,בכפוף לתנאי הזמנת המקומות
האלה ,אנו נקבל על עצמנו אחריות בכל מקרה של מוות ,פציעה אישית,
כשלון או ליקוי בסידורי החופשה שלכם ,אשר נגרמו כתוצאה מכשל כלשהו
שלנו או של אדם המועסק על-ידינו או של סוכנינו או ספקינו לנקוט במיומנות
ובזהירות סבירים בביצוע או אספקת השירות הנדון .אנא שימו לב שאם
ברצונכם להגיש תביעה ,מוטלת עליכם האחריות להראות ולהוכיח שלא
ננקטו מיומנות וזהירות סבירים .בנוסף ,אנו נישא באחריות אך ורק לדברים
שעובדינו ,סוכנינו או ספקינו עשו או לא עשו ,כאשר פעלו במסגרת תפקידם
(רלוונטי לעובדים שלנו) או אם ביצעו עבודה בעקבות בקשה שלנו (נכון
לסוכנים וספקים).
( )2לא נוכל להיות אחראים לכל פגיעה ,מחלה ,מוות ,אובדן (למשל אובדן
הנאה) ,נזק ,הוצאה ,עלות או סכום אחר או כל תביעה אחרת הנובעים מכל
אחת מהסיבות הבאות:
• אשמת האדם או האנשים הנפגע/ים או הנוסע/ים עימם או
• אשמת צד שלישי שלא היה מעורב באספקת החופשה שלכם שלא יכולנו
לצפות מראש או להימנע ממנה או
• “כוח עליון” כהגדרתו בסעיף  4.11להלן
אנא שימו לב ,איננו יכולים לקבל אחריות לנזק ,אובדן או הוצאות העונים על
תיאורים אחרים כלשהם )1( ,שבהתבסס על המידע שמסרתם לנו בעת ביצוע
ההזמנה ,לא היינו יכולים לצפות שהפרת החוזה עימכם תוביל אליהם ,או ()2
שלא נגרמו כתוצאה מאף הפרה של חוזה או כשל אחר מצידנו או מצד עובדינו,
או באחריותנו או באחריות ספקינו .בנוסף לכך ,לא נוכל לשאת באחריות על
הפסדים עסקיים .אנא שימו לב ,איננו יכולים לקבל אחריות לשירותים כלשהם
שאינם מהווים חלק מההסכם המחייב שלנו אתכם .בכך כלולים ,למשל,
שירותים או מתקנים נוספים כלשהם אשר בית המלון שלכם או כל ספק אחר
מסכים לספק לכם במידה והשירותים או המתקנים לא פורסמו בחוברת שלנו
ולא הסכמנו לארגן אותם .בנוסף ,ללא קשר לניסוח המופיע באתר האינטרנט
שלנו ,או בכל אחד מהחוברות או הפרסומים האחרים שלנו ,אנו מבטיחים לנצל
את המיומנויות שלנו כמפורט לעיל ,ולא תהיה לנו כלפיכם כל התחייבות גדולה
יותר או אחרת .ההבטחות שאנו נותנים לכם לגבי השירותים שהסכמנו לספק או
לארגן כחלק מהחוזה שלנו אתכם  -והחוקים והתקנות של המדינה שבה המצב
או האירוע התרחשו  -ישמשו כבסיס להחלטה אם השירות הנדון סופק כדין .אם
השירותים הספציפיים שהיוו עילה לתביעה או לתלונה תאמו את החוקים ואת
התקנות המקומיים החלים על שירותים אלה במועד המצב או האירוע הנדון,
ייחשבו השירותים כאילו סופקו כדין .החריג לכלל זה הוא מצב שבו התביעה או
התלונה מתייחסים להיעדר אמצעי ביטחון אשר עלול לגרום לנופש הסביר לסרב
לצאת לחופשה הנדונה.
 4.9מהו גבול החבות שלכם כלפי הנוסעים?
במקרים הרלוונטיים ובמידה המרבית המותרת על פי החוק ,אנחנו נסתמך על
ההגבלות הפיננסיות המפורטות באמנה משנת  1974המתייחסת להובלת
נוסעים ומטענם דרך הים ,אשר לאחר מכן הושלמה ו/או שונתה מעת לעת
על ידי כל הפרוטוקולים הרלוונטיים או חקיקה רלוונטית אחרת לרבות ,אך לא
רק ,יישום תקנה  )EC( No 392/2009במקרים הרלוונטיים ליישום בהפלגות
(יחדיו “אמנת אתונה”) חלים על ההפלגה שלכם ,כמו גם התהליך העלייה
ו/או הירידה מהאנייה .במקרים בהם חלה אמנת אתונה ,בכל תביעה המערבת
מוות או פציעה אישית או עיכוב או אובדן או נזק למטען ,החבות היחידה שתהיה
לנו כלפיכם הינה בכפוף לאמנת אתונה .משמעות הדבר הינה ,שכאשר הדבר
ישים ,בכפוף למגבלות מעין אלה שאינן מנוגדות לחוק ישים ,אתם לא תהיו
רשאים להגיש כל תביעה נגדנו שאינה מותרת במפורש על ידי אמנת אתונה
או שחורגת מההגבלות המפורטות באמנת אתונה .כל התביעות המכוסות
תחת אמנת אתונה חייבות להתבצע במסגרת מגבלות הזמן המוגדרות
באמנת אתונה .אמנת אתונה מגבילה את הסכום המרבי שיהיה עלינו לשלם
כחברה להובלת נוסעים אם נמצא אחראים באירוע של מוות או פציעה ובנוגע
לתביעות המתייחסות למטען ולחפצים יקרי ערך .היה ותביעה כלשהי או חלק
ממנה (לרבות תביעות הנוגעות למוות או פציעה) תתייחס או תתבסס על אי
אילו סידורי נסיעה (לרבות תהליך העלייה ו/או הירידה מכלי התחבורה הנדון)
המסופקת על ידי חברה כלשהי להובלה אווירית ,ברכבת או בדרך יבשתית/
כבישים או לשהות כלשהי בבית מלון - ,סכום הפיצוי המרבי שיהיה עלינו לשלם
לכם יהיה מוגבל .הסכום המרבי שיהיה עלינו לשלם לכם בגין תביעה זו ,או חלק
מתביעה זו ,במקרה שנימצא חייבים כלפיכם על בסיס כלשהו ,אלא אם הוגדר
אחרת במפורש בתנאי ההזמנה בחוברת זו ,יהיה ,הסכום המרבי שיהיה על
החברה המובילה או המלון הרלוונטיים לשלם ,בכפוף לאמנה הבינלאומית או
התקנה החלה על סידורי נסיעה או אירוח במלון הנידונים (לדוגמא אמנת ורשה,
כפי שתוקנה או לא תוקנה ,ואמנת מונטריאול לנסיעות בינלאומיות באוויר ו/או

לחברות תעופה בעלות רישיון תפעול במדינה החברה באיחוד האירופי ,תקנת
 ECבנוגע לחבות חברות להובלת נוסעים באוויר מס’  889/2002המתייחסת
לנסיעות/טיסות פנים-ארציות ובינלאומיות .אנא שימו לב :אם יימצא שחברה
להובלת נוסעים או מלון כלשהם לא יהיו חייבים להעביר לידיכם תשלום כלשהו
בכפוף לאמנה או התקנה הבינלאומית החלות אשר מתייחסות לתביעה או חלק
מתביעה – באותה מידה גם אנו לא נהייה מחויבים לשלם לכם בגין אותה תביעה
או חלק מהתביעה .בעת ביצוע תשלום כלשהו ,נהיה רשאים לנכות כל סכום
כספי שקיבלתם או שאתם זכאים לקבל מספק הובלת הנוסעים או מהמלונאי
בגין התלונה או התביעה הנדונות .עותקים של האמנות והתקנות הבינלאומיות
זמינים אצלנו על פי בקשה.
 4.10מה קורה אם יש לנו תלונה?
אנו מבטיחים לוודא כי כל חלקי השייט שהסכמנו לארגן כחלק מהחוזה שלנו
אתכם יסופקו בצורה נאותה .בכפוף לחריגים הבאים לא נוכל לקבל על עצמנו
אחריות או לשלם פיצוי כלשהו על כל פגיעה ,מחלה ,מוות ,נזק ,הפסד או תביעה
אחרת כלשהי ,הנובעים מכל אחת מהסיבות הבאות:
 )1אשמת האדם או האנשים הנפגע/ים או הנוסע/ים עמם או
)2אשמת צד שלישי אשר לא היה מעורב באספקת החופשה שלכם אשר לא יכולנו
לצפות מראש או להימנע ממנו או
)3מאורע או נסיבות אשר אנו או ספק השירות/ים הנדון/ים לא יכול/נו לצפות
מראש או להימנע ממנו/הם גם לאחר נקיטת כל אמצעי הזהירות הסבירים או
)4אשמת אדם כלשהו אשר איננו מבצע עבורנו עבודה במועד הנדון.
אנא שימו לב ,איננו יכולים לקבל אחריות לשירותים כלשהם אשר אינם מהווים
חלק מההסכם המחייב שלנו אתכם .בכך כלולים למשל ,שירותים או מתקנים
נוספים כלשהם אשר בית המלון שלכם או כל ספק אחר מסכים לספק לכם
במידה והשירותים או המתקנים לא פורסמו בחוברת שלנו ולא הסכמנו לארגן
אותם.
ההבטחות שאנו נותנים לכם לגבי השירותים שהסכמנו לספק או לארגן כחלק
מהחוזה שלנו אתכם  -והחוקים והתקנות של המדינה שבה המצב או האירוע
התרחשו  -ישמשו כבסיס להחלטה אם השירות הנדון סופק כדין .אם השירותים
הספציפיים שהיוו עילה לתביעה או לתלונה תאמו את החוקים ואת התקנות
המקומיים החלים על שירותים אלה במועד המצב או האירוע הנדון ,ייחשבו
השירותים כאילו סופקו כדין .כך יהיה גם אם השירותים שסופקו אינם עומדים
בקנה המידה של שירותים דומים בישראל או שהם אינם תואמים את החוק ואת
התקנות החלים על אותם שירותים בישראל .החריג לכלל זה הוא במצב שבו
התביעה או התלונה מתייחסים להיעדר אמצעי ביטחון אשר עשוי לגרום לנופש
סביר לסרב לצאת לחופשה הנדונה.
• במקרה הבלתי סביר שבו תהיה לכם סיבה להתלונן בעת השייט עליכם
להודיע על כך מיד לצוות בדלפק הקבלה של האנייה ולספק השירות/ים
הרלוונטי במידה ואין זה אנחנו .זאת כדי להבטיח שתינתן לנו הזדמנות
לטפל בבעיה ולנסות לפתור אותה .כל תלונה בעל פה צריכה להינתן בכתב
בשפה האנגלית לספק השירותים ולנו בהקדם האפשרי .אם לא ניתן יהיה
לפתור את הבעיה לשביעות רצונכם ותרצו להמשיך לטפל בה ,יהיה עליכם
לכתוב לנו לאחר שובכם ,לכתובת הסוכן שלכם שיעביר אלינו את תלונתכם
בהקדם .יש לציין את מספר ההזמנה שלכם ופרטים מלאים לגבי תלונתכם
בתוך  28יום ממועד חזרתכם מהשייט ,אלא אם כן חלה הגבלת זמן שונה על
תביעתכם – ראו סעיפים  2.3 ,2.1ו .4.7-אנו נקבל תלונות מהשם הראשון
בלבד המופיע בהזמנה .אם תלונתכם מוגשת גם בשמם של נוסעים נוספים
שנסעו בחברתכם ,אנו מבקשים שתכללו את שמם המלא ומספר ההזמנה
שלהם בכל התכתובות שתשלחו אלינו ,כולל ייפוי כוח חתום על ידם המסמיך
אתכם לטפל בתלונתם .לצערנו לא נוכל להיות אחראים לכל תלונה או תביעה
אשר לא תדווחו עליה במלואה .בהתאם לנוהל פשוט זה .בכל מקרה של
חילוקי דעות בינינו אשר לא ניתן יהיה ליישבם בהסכמה ,ניתן יהיה לטפל בהם
במסגרת תכנית בוררות מיוחדת .זוהי תוכנית פשוטה ולא יקרה .היא מבוססת
על מסמכים בלבד וכוללת סכום מרבי של עלויות אשר אתם תשלמו או עשויים
לשלם .אולם ,תוכנית בוררות זו לא תהיה זמינה במידה וברצונכם לתבוע סכום
הגבוה מ $2,285.00-לאדם או  $10,600.00לטופס הזמנה ,או אם תביעתכם
מתייחסת אך ורק או בעיקר לפגיעה פיזית או מחלה או לתוצאות של פגיעה
או מחלה כאלה .במידה ואינכם מעוניינים בבוררות ,תהיו רשאים לפנות לבית
המשפט .שנינו מסכימים כי כל חילוקי דעות או תביעות יטופלו על ידי בתי
המשפט של מיאמי ,פלורידה ,ארה”ב בלבד ,ולא על ידי בתי המשפט של שום
מדינה ,שטח או ארץ אחרת.
נוכל לשלם לכם פיצוי רק במידה ויתקיימו התנאים הבאים:
• אם האדם/אנשים הרלוונטי/ים יתבקש/ו לעשות כן ,הוא/הם יהיה/ו חייב/ים
להעביר לנו את הזכויות שיש לו/להם כנגד הספק או כל אדם אחר האחראי
לתביעתכם ולתלונתכם.
• האדם/אנשים הרלוונטי/ים חייב/ים להסכים לשתף פעולה מלאה אתנו ועם
המבטחים שלנו ,אם אנו או המבטחים שלנו נהיה מעוניינים לאכוף זכויות
כלשהן המועברות אלינו.
בכל מקרה של חילוקי דעות בינינו אשר לא ניתן יהיה ליישבם לשביעות רצונכם,
כחלופה לבית משפט ,ייתכן שניתן לטפל בחילוקי הדעות במסגרת תכנית
בוררות מיוחדת .זוהי תכנית פשוטה ולא יקרה .אנא פנו לנציגי המכירות שלנו
או לסוכן הנסיעות שלכם על מנת לבדוק אם תכנית בוררות זמינה במדינה
שבה אתם אזרחים.
 4.11מה בדבר נסיבות שלגמרי מחוץ לשליטתכם?
אלא אם כן נאמר אחרת במפורש בתנאים והוראות אלו ,לא נוכל לקבל כל
אחריות לתשלום פיצוי כלשהו במידה והחופשה שלכם ו/או שירותים אחרים
כלשהם שהבטחנו לארגן או לספק לא ניתנים לאספקה כלל או כפי שהובטח,
או אם הנכם סובלים מנזק או אובדן אחרים (כמתואר במפורט בסעיף  4.8לעיל)
כתוצאה מנסיבות שלגמרי מחוץ לשליטתנו (“כוח עליון”) .כאשר אנו מדברים על
נסיבות שלגמרי מחוץ לשליטתנו ,כוונתנו לכל אירוע אשר אנו או ספק השירות
הרלוונטי לא יכולנו לצפות מראש או להימנע ממנו גם לאחר נקיטה בכל אמצעי
הזהירות הסבירים .אירועים אלה סביר שיכללו מלחמה או איום במלחמה,
פעולות טרור או איומים בפעולות כאלה ,מהומות או מרי אזרחי ,שביתה ענפית,
אסון טבע או גרעיני שריפה ,תנאי מזג אוויר גרועים ,סיכונים בריאותיים ,מגיפות,
קשיים מכניים (שלא יכולנו לצפות מראש או למנוע ,על אף הבדיקות המכניות
הנרחבות שלנו) ונסיבות דומות אחרות שמחוץ לשליטתנו.
 4.12תוקף החוברת
חוברת זו הופצה ביוני  ,2019תוכן חוברת זו מחליף את כל המהדורות הקודמות
לה.
עליכם לוודא שבידכם חוברת מעודכנת כאשר אתם מזמינים מקומות לחופשה.
לא נוכל לקבל אחריות כלשהי לטעויות ו/או מידע לא מדויק/שגוי כלשהם
שייגרמו כתוצאה משימוש בחוברת לא מעודכנת.
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 4.13אילו תנאים אחרים חלים על החופשה שלנו?
לחברות תעופה ,בתי מלון ,אכסניות ,חברות השכרת רכב ולספקים אחרים
יש תנאים משלהם אשר יחולו על החופשה שלכם .כמה מתנאים אלה עשויים
להגביל או לשלול את אחריות חברת התעופה או הספק האחר כלפיכם ,לרוב
בהתאם לאמנות בינלאומיות .ניתן לבקש העתקים מהחלקים הרלוונטיים של
הוראות אלו.
 4.14מידת הדיוק בפרטים ובמחירים בחוברת
המדיניות והנהלים של  Celebrity Cruisesמתפתחים כל הזמן .הנהלים
המופיעים בחוברת היו נכונים בעת ההדפסה .לתשומת לבכם :המידע והמחירים
המוצגים בחוברת זו עשויים להשתנות עד מועד הזמנת החופשה שלכם .למרות
שאנו עושים כל מאמץ על מנת להבטיח את דיוקם של הפרטים והמחירים בעת
ההדפסה .לצערנו ,טעויות נופלות מדי פעם .לכן ,זכרו לבדוק את כל פרטי
החופשה שבחרתם עם סוכן הנסיעות שלכם ,או ישירות אתנו ,במועד ההזמנה.
אנו נודיע לכם ונבקש את הסכמתכם ,לפני אישור ההזמנה שלכם ,לגבי כל שינוי
בתנאי ההזמנה שפורסמו ,לרבות שינויים במקדמה הנדרשת או בעלות הנסיעה.
 4.15מה לגבי ביטחון?
ביטחון ובטיחות האורחים הינו בראש סדר העדיפויות של חברת Celebrity
 .Cruisesעל מנת לשמר סביבה בטוחה שהיא אפקטיבית ומשמעותית וכן עונה
לדרישות חוקי הביטחון והנהלים הבינלאומיים והלאומיים ,חברת Celebrity
 Cruisesפיתחה נהלי ביטחון קפדניים בנמלי הים בהם אנחנו משתמשים וכן
על כל האניות שלנו .הנהלים כוללים שיקוף כל האורחים והמטען שלהם בעת
העלייה לאנייה .אנו מודים לכם על שיתוף הפעולה במשימה זו.
הצהרת פרטיות
כל ההזמנות שנעשות עם  Celebrity Cruisesעוברות דרך המשרד הראשי
של החברה במיאמי ,פלורידה .על מנת לבצע את הזמנתכם ,עלינו לקבל מכם
פרטים אישיים מסוימים .פרטים אלה יכללו ,כאשר הדבר רלוונטי ,את שמותיהם
וכתובותיהם של חברי הקבוצה ,כרטיס אשראי/חיוב או פרטי תשלום אחרים
ודרישות מיוחדות ,כגון אלה המתייחסות לכל נכות או מצב רפואי שעשוי להשפיע
על סידורי החופשה שבחרתם וכל דרישות מזון שעשויות לחשוף את אמונותיכם
הדתיות .ייתכן שנצטרך גם לקבל פרטים אישיים אחרים כגון לאום ,אזרחות ,מין
ופרטי הדרכון בנוסף לפרטים המצוינים לעיל .אם נזדקק לפרטים אישיים אחרים,
ניידע אתכם לפני שנקבל אותם מכם .אתם יכולים לעיין בהצהרת בפרטיות
שלנו הקישור הבא.www.celebritycruises.com/int/privacy-policy :
אנו נדרשים להעביר את פרטיכם לחברות ולארגונים שזקוקים להם כדי שניתן
יהיה לספק את חופשתכם (למשל חברת הטיסה ,המלון ,ספק אחר ,חברת
כרטיס אשראי/חיוב או בנק) .ייתכן גם שנידרש ,בין אם על פי חוק או על ידי צד
שלישי רלוונטי (כגון רשויות הגירה) לחשוף את פרטיכם מסיבות שונות ,לדוגמה
לצורך הגנה על הביטחון הלאומי .עם זאת ,חשיפת מידע כזה תיעשה רק אם
היא מותרת במסגרת חוקי הגנת הפרטיות האירופיים המקובלים ,כפי שחוקקו
בארץ המוצא שלכם .חברות ,ארגונים וצדדים שלישיים אלה עשויים להיות מחוץ
לאיחוד האירופי ,נורבגיה ,איסלנד או ליכטנשטיין אם יעדי החופשה שלכם הם
מחוץ לתחומי מדינות אלה או שהחופשה תערב ספקים המצויים מחוץ למדינות
אלה .כמו כן ,ברצוננו לאחסן ולעשות שימוש בפרטיכם האישיים לצורך מטרות
שיווק עתידיות (למשל ,נשלח לכם חוברת או פרטים לגבי מבצע) .כל הפרטים
שתמסרו לנו במסגרת הזמנת המקומות שלכם (כולל פרטים הקשורים לנכות או
למצב רפואי כלשהו או לאמונותיכם הדתיות) יישמרו בסודיות .עם זאת ,נשתמש
בשמות ובפרטי קשר בלבד למטרות שיווק .אנו רשאים להניח שאינכם מתנגדים
לכך שנעשה אי אלו מהדברים המוזכרים בהצהרה זו ,אלא אם כן תודיעו לנו על
התנגדותכם בכתב .למעט במקרים המותרים במסגרת חוקי הגנת הפרטיות
האירופיים המקובלים ,כפי שחוקקו בארץ המוצא שלכם ,אנו נעסוק רק בפרטים
האישיים שתמסרו לנו באופן המצוין לעיל אלא אם כן תסכימו אחרת .יש בידינו
אמצעי בטיחות כדי להגן על מידע זה .באופן כללי ,הנכם מורשים לשאול אותנו
(בכתב או בדואר אלקטרוני) אילו פרטים שלכם מוחזקים או נמצאים בטיפול,
לשם אילו מטרות ולמי הם עשויים להיחשף או כבר נחשפו .במקרים מוגבלים
מסוימים ,אנו רשאים לסרב לבקשתכם .אם הנכם סבורים שאי אלו מפרטיכם
האישיים שבהם אנו מטפלים אינם מדויקים או אינם נכונים ,אנא פנו אלינו מיד.
( CCTVטלוויזיה במעגל סגור)
אנו משתמשים גם ב CCTV-כדי לפקח על הנעשה בכל האניות של Celebrity
למטרות מניעת פשע ולמען בטיחותם של אורחינו .בדרך כלל נשמור אצלנו את
החומר המצולם לתקופה של עד שלושה חודשים .לקבלת מידע נוסף ,אנא פנו
ל.Celebrity Cruises-
Celebrity Cruises, Apex, Constellation, Eclipse, Edge, Equinox,
Flora, Infinity, Millennium, Reflection, Silhouette, Solstice, Summit,
Canyon Ranch SpaClub, Michael’s Club and Xpedition,
הם סימנים רשומים מסחריים/סימני שירות של .Celebrity Cruises Inc
האניות רשומות :במלטה ובאקוודור
מידע על החברה
 Celebrity Cruises Inc.מנהלת את עסקיה תחת השם,Celebrity Cruises
הרשומה כחברה ליברית ,שמשרדה היבשתי הראשי ממוקם בכתובת 1050
( ,Caribbean Way, Miami, Floridaמספר חברה RCL Cruises .)C – 59735
 Ltdנסחרת כ( Celebrity Cruises-מספר חברה  )07366612עם משרדים
רשומים בכתובת Building 3, The Heights, Brooklands, Weybridge,
.Surrey KT13 0NY
ב Celebrity Cruises-אנו גאים באיכות ובמקצועיות הצוות שלנו .אנו מחויבים
להמשיך בהכשרת כל העובדים בחברה ובהדרכתם ,הכוללות לעיתים הקלטת
שיחות טלפון של הצוות עם הלקוחות.
CruisingPower
 www.cruisingpower.comהוא אתר האינטרנט שלנו עבור סוכני נסיעות
המאפשר שימוש נוח .זהו מקור מרכזי למידע על  Celebrity Cruisesהמספק
לסוכני הנסיעות שלנו כלים לשיווק הקרוזים ומכירתם בקלות ובמקצועיות.
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בהם לדעת החברה השינוי הינו רצוי או הכרחי.
ייתכן וברים והחנויות על האנייה יהיו סגורים עקב תקנות ונהלים של נמל המוצא
או כשאנו נמצאים במים הטריטוריאליים של חלק מהמדינות הכלולות במסלול
ההפלגה שלכם ,או לחלופין יחולו מגבלות על חלק מהפריטים הזמינים לרכישה
וניאלץ לאכוף את התקנות המקומיות או שנוסיף מע”מ לרכישות שלכם ,תלוי
במדיניות המע”מ במדינה.
אורחים רשאים להעלות לאנייה שני בקבוקי יין לחדר ביום הראשון בו הם עולים
על האנייה .אם היין נצרך במקום ציבורי ,ייגבו דמי חליצה בסך  $25לבקבוק.
משקאות אלכוהוליים הנרכשים מחנויות הפטורות ממכס על האנייה אינם
מיועדים לצריכה על האנייה ולכן כל בקבוק משקה אלכוהולי שנרכש יאוכסן על
ידי האנייה ויימסר לאורחים בחדריהם ביום האחרון של השייט.
 3.6קוד לבוש  -בגדי ערב
על סיפון האניות של חברת סלבריטי קרוזס מציעים לאורחים שני סגנונות לבוש
במהלך שעות הערב על הסיפון“ :ערב שיק” בו יש לכם הזדמנות להופיע ולזהור
במיטב מחלוצותיכם .ערב בסגנון שיק יערך רק פעם אחת בהפלגה של עד 6
לילות ופעמיים על הפלגות של  7לילות ומעלה .נשים ירגישו בנוחות עם חצאית
או שמלת קוקטייל ,מכנסיים או אפילו ג’ינס יוקרתי עם עליונית אלגנטית וגברים
אמורים להרגיש בנוח עם מכנסיים או ג’ינס יוקרתיים עם חולצה אלגנטית ,חולצת
כפתורים או סוודר עם ז’קט אופציונלי או בלייזר .בשאר הערבים של ההפלגה
שלכם אנו מציעים לכם קוד לבוש נינוח יותר בסגנון “סמארט קז’ואל” המוצע גם
בערבי השיק הרשמיים לאורחים המעוניינים לסעוד את ארוחת הערב במסעדה
שלנו בסגנון מזנון .Oceanview Café ,נשים ירגישו נוח ללבוש חצאית ,מכנסיים
או ג’ינס עם עליונית רגילה .גברים יהיו נינוחים עם מכנסיים או ג’ינס וחולצה
בעלת שרוולים .אנא שימו לב :חולצות טריקו ,בגדי ים ,גופיות ,כובעי בייסבול,
בגדי חוף למיניהם אינם מורשים בחדר האוכל הראשי או מסעדות הנושא
הייחודיות בכל עת .מכנסיים קצרים וכפכפים אסורים בשעות הערב .סטנדרט
של קוד לבוש “סמארט קז’ואל” ומעלה נדרשים וייאכפו בחדר האוכל הראשי,
במסעדות הנושא הייחודיות וכמו כן בתיאטרון הראשי במהלך כל שעות הערב.
 3.7תשרים
Celebrity Cruises
אם לא שילמתם מראש את התשר לצוות האנייה ,לנוחיותכם ,אנו נוסיף באופן
אוטומטי את חיוב סכום התשר היומי המיועד לצוות השירות של חדר האוכל
וצוות השירות של חדרכם לחשבון החיוב שלכם על האנייה ,ה ,SeaPass-כמובן
שתוכלו לשנות או לבטל את סכום החיוב לפי שיקול דעתכם להלן סכום התשרים
המומלץ $14.50 :לאדם ליום לאורחים בחדרים רגילים ( $15.00לאדם ליום
לאורחים השוהים בחדרי  Concierge Classו–® AquaClassו– $18.00לאדם
ליום לאורחים השוהים בסוויטות).
דמי שירות סטנדרטיים בשיעור של  18%יתווספו באופן אוטומטי למחירי
משקאות הנרכשים בטרקלינים שונים וברים על האנייה וכן על טיפולי יופי.
*אנא שימו לב שייתכן וסכומי התשרים ודמי השירות יחולקו גם לחברי צוות
אחרים בהתאם לדרישת שירות מסוים.
אנא שימו לב שניתן לשלם מראש את התשרים/דמי שירות או לחלופין הם יחויבו
באופן אוטומטי בחשבון החיוב שלכם על האנייה ה– .SeaPassסכומי התשרים/
דמי שירות נתונים לשיקול דעתכם האישי ולכן אתם רשאים לשנות את הסכומים
המומלצים על ידנו כשאתם נמצאים על האנייה .תשרים/דמי שירות המשולמים
מראש יחושבו במועד ביצוע ההזמנה.
.Celebrity Flora & Celebrity Xpedition
כל התשרים באנייה וכן התשרים למדריכים המלווים את האורחים בכל ביקורי
האיים כלולים במחיר הקרוז .זה מכסה את כל חברי צוות השירות ,כולל מלצרים
ורב-מלצרים המשרתים אתכם בחדרי האוכל ,צוות משק הבית ,ודיילי החדר
האישיים שלכם.
אנא שימו לב :בחלק מהפלגות הנופש המוצעות עוגנים בנמלים של האיחוד
האירופאי בלבד ,ובהפלגות אלה אנו מחויבים לגבות מע”מ (מס ערך מוסף) על
שירותים ומוצרים המוצעים בספינה לפי תקנות מע”מ של נמל המוצא .המע”מ
הנ”ל ייגבה על שירותים ומוצרים בעת ביצוע העסקה ולאחר מכן ישולם לארץ
נמל המוצא .ייתכן ונוסעים שאינם אזרחי האיחוד האירופאי יוכלו לקבל החזר על
המע”מ ששולם על מוצרים מוחשיים בעת עזיבתם את ארצות האיחוד האירופאי,
לרוב בנמל התעופה.
 3.8סיורי חוף ופעילויות
על מנת שלא תחמיצו את סיור החוף הנבחר שלכם אנו מאד ממליצים שתבקרו
באתר שלנו  www.celebritycruises.comותזמינו מקומות באופן מקוון .ניתן
לבצע את ההזמנות באתר עד חמישה ימים לפני מועד ההפלגה .אנא שימו לב
שרכישה מראש של סיורי החוף שלכם תמנע מכם המתנה ארוכה בדלפק סיורי
החוף העמוס מאד על האנייה .לחלופין אתם חופשיים לארגן לעצמכם סיורים
עצמאיים בכל נמל ביקור בהתאם לדרכונים ואשרות שבידכם (למעט בהפלגות
לאיי גלפאגוס).
המידע שמופיע בחוברת שלנו נכון לפי מיטב ידיעתנו בעת הדפסת החוברת.
התיאורים בחוברת עשויים להתייחס לפעילויות הזמינות בנמלים שבהם תבקרו.
אין לנו כל מעורבות בפעילויות אלה ,אשר אינן מופעלות ,מפוקחות או מבוקרות
על ידינו בכל צורה שהיא .סיורי החוף מסופקים על ידי מפעילים מקומיים,
עצמאיים לחלוטין ,שאינם קשורים אלינו .הם אינם מהווים כל חלק מהחוזה
שלכם אתנו אפילו במקרה שאנו ממליצים על מפעילים/מרכזים מסוימים ו/או
מסייעים לכם להזמין מקומות לפעילויות כאלה בכל צורה שהיא .אי לכך ,איננו
יכולים לקבל אחריות לגבי פעילויות כאלה וקבלת האחריות הכלולה בסעיף 4.8
של התנאים להזמנת מקומות לא תחול עליהן .איננו יכולים להבטיח את דיוקם
בכל עת של הפרטים הניתנים ביחס לפעילויות אלה או בנוגע לאזורי הנופש/
האזורים בהם אתם מבקרים באופן כללי (למעט במקרה שהדבר נוגע לשירותים
המהווים חלק מהחוזה שלכם) ,או להבטיח שטיול או פעילות כלשהם שאינם
מהווים חלק מהחוזה שלנו אכן יתקיימו ,שכן שירותים אלה אינם בשליטתנו .אם
אתם סבורים שפעילות כלשהי המוזכרת בחוברת שלנו ,אשר אינה חלק מהחוזה
שלנו ,היא חיונית להנאתכם מהחופשה ,כתבו אלינו מיד ואנו נעדכן אתכם
במצבה העדכני כמיטב יכולתנו .אם ייוודע לנו על שינויים ממשיים כלשהם
במידע הנוגע לאזורי נופש ,אזורים ו/או
פעילויות חיצוניות כאמור ,אשר ניתן לצפות באופן סביר שישפיעו על החלטתכם
להזמין מקומות בחופשה אתנו ,אנו נעביר מידע זה בעת ביצוע הזמנת המקומות.
שימו לב :בחלק מסיורי החוף ,קיימים הסדרים מיוחדים לאורחים בעלי
קשיים או מוגבלויות בתנועה .סיורים אלו נבדקו ונמצאו מתאימים לאחר
ביצוע הערכת סיכונים .לפרטים נוספים לגבי העלויות להזמנת ההסדרים
המיוחדים אנא שלחו דוא”ל לכתובת  shorexaccess@rccl.comוציינו
את כל פרטי הבקשה שלכם ומהם הצרכים המיוחדים שאתם נדרשים להם.
אנא ציינו במידת האפשר את מידות כיסא הגלגלים/הקולנועית ,המשקל
וסוג הסוללה .על סיורים הכוללים טיסות ,אירועים מיוחדים ,שהות ביבשה
ובמלונות ,שיהיו עליהם עלויות נוספות לנו ,ייתכן ויחולו עליהם דמי ביטול.

 3.9מדיניות עישון
העישון אסור בכל המסעדות ובמתחמי אכילה ,קזינו ,תאטרון ,טרקלינים,
מסדרונות ,מעליות או פרוזדורים .נוהל זה חל גם על תחליפי עישון כגון סיגריות
אלקטרוניות.
העישון אסור בכל חדרי המגורים כולל חדרים עם מרפסת .אזורי עישון חיצוניים
ימשיכו להיות אותם האזורים כמו בעבר ופרטים על מיקום אזורים אלה ניתן
למצוא בתכנייה היומית Celebrity Today-המסופקת על האנייה .בכל אחת
מהאניות ,מנהל המלון יקבע לפי שיקול דעתו מיקום נוסף לפינת עישון (מקורה),
באזור הימני/שמאלי קדמי או אחורי של האנייה.
• האניות  Celebrity Flora & Celebrity Xpeditionפועלות לפי מדיניות
מחמירה יותר משאר אניות הצי שלנו ,והן תמשכנה באותה מדיניות ,המתירה
עישון אך ורק בסיפונים הפתוחים של האניות ,באזורי עישון מיוחדים.
• באניות מסדרת  ,Celebrity Solsticeהעישון לא יותר בLawn Club-
וב.Sunset Bar-
• הפרת מדיניות העישון עלולה לגרום לכך שנחייב את חשבון האורח בדמי ניקוי
של  ,$250וייתכן שגם נטפל בנושא באמצעות מדיניות התנהגות האורחים
שלנו .מדיניות העישון שלנו עשויה להשתנות .כמו כן ,יתכנו שינויים בהתאם
לתקנות העישון במדינות שאליהן ומהן אנו מפליגים.
 .4מידע נוסף
 4.1מה קורה במקרה שאנחנו נוסעים עם קבוצה?
אנא התייעצו עם סוכן הנסיעות שלכם או אתנו ישירות בנושא מקדמה ,תשלום,
ביטול ומידע אחר .התנאים וההוראות לנוסעים בקבוצות שונים מאלה החלים על
הזמנות פרטיות.
 4.2מה בנוגע לאורחים עם צרכים מיוחדים?
אנחנו מוכנים לסייע לאורחים עם מוגבלויות שונות כולל הגבלה בניידות ע”י
השקעת מאמצים סבירים והגיוניים שיענו על הדרישות והצרכים של נוסעים
אלו .לבעלי מוגבלויות ומגבלות ניידות אנו דואגים לאפשר להם נסיעה נוחה
ונעימה הן כשהם עוברים דרך נמלי תעופה ,נמלי ים ועל סיפון האניות שלנו ע”י
יצירת קשר עם חברות תעופה ,סוכני נמל ,מלונות ,חברות הסעה וכמובן האניות
שלנו שיעשו את הסידורים הסבירים והחיוניים שיסייעו לנוסעים שאכן מוגבלים
מבחינה בריאותית.
אנא ידעו אותנו בעת ביצוע ההזמנה אם יש לכם דרישות/צרכים מיוחדים כגון
נשיאה של ציוד רפואי מיוחד ,חיות מסייעות ,כסא גלגלים ,סיוע בנמל תעופה/
נמל ים/על הסיפון או קשור לאירוח על האנייה או מלון .באישור/חשבונית
ההזמנה הראשון אנו נספק לכם גם טופס ““ - ”Guest Spcial Needsצרכים
מיוחדים לאורח” (טופס זה זמין גם באתר שלנו) ואתם מתבקשים למלא טופס
זה ולהעביר אלינו לא יאוחר מ– 90ימים לפני מועד הנסיעה מאחר וזה נותן
לכם ההזדמנות לשקול ולידע אותנו בכתב ובפרוטרוט על כל הדרישות/צרכים
מיוחדים להם את זקוקים.
עליכם לוודא כי אתם כשירים מבחינה רפואית ופיזית לנסיעה וכי נסיעה כזו
לא תסכן אתכם או כל אדם אחר .בעת ביצוע ההזמנה (או מוקדם ככל האפשר
במידה והבעיה הרפואית מתגלה לאחר ההזמנה) עליכם לדווח לסוכן הנסיעות
שלכם בכתב לגבי כל מצב רפואי או פיזי אשר ידרוש או עשוי לדרוש טיפול או
השגחה רפואי/ת במהלך החופשה שלכם ,או אשר עשוי להשפיע או ישפיע
על החופשה שלכם בכל דרך שהיא (כולל שימוש בשירותים או במתקנים
כלשהם) .אנא ספקו מידע רב ככל האפשר .מעבר למצוין פה למטה ,באניות
שלנו יש מספר מוגבל ומצומצם של חדרים המותאמים עבור אורחים עם
מגבלות פיזיות שונות .אורחים שהזמינו חדר מסוג זה חייבים למלא ולחתום
על טופס “ ”Guest Special Needsשאנו נספק לכם ולהחזיר אלינו במועד
אישור ההזמנה על מנת להבטיח שאנו נמקם בחדרים אלה רק אורחים שאכן
זקוקים מבחינה רפואית לחדרים מסוג זה .על מנת להבטיח את הנ”ל ,אנו
שומרים לעצמנו את הזכות לבטל הזמנה או לשבץ מחדש חדר רגיל לאורחים
שהזמינו חדר המיועד לאורחים עם מוגבלויות בתואנת שווא ויסתבר לנו
שלאורחים אלה אין סיבה רפואית אמיתית המצדיקה בקשה לחדר מיוחד .אנא
צרו קשר עם סוכן נסיעות או עם מחלקת ההזמנות שלנו בדוא”ל לכתובת:
 special_needs@celebrity.comלקבלת מידע נוסף.
אנא שימו לב :בחלק מנמלי העגינה יתכן ולא יהיו תשתיות המספקות גישה
לבעלי מוגבלויות ,בירידה מהאנייה לחוף ובחזרה ,לתחבורה או לסיורי חוף
מאורגנים .אורחים המשתמשים בכיסאות גלגלים חייבים להביא עם את כיסא
הגלגלים המתקפל שלהם ,וייתכן שאזורים מסוימים באנייה יהיו בלתי נגישים
עבורם .תנאים מסוימים (לדוגמה ,שימוש בדוברות) עלולים למנוע מאורחים
עם כיסאות גלגלים מלרדת לחוף בנמלי עגינה מסוימים .לתשומת לבכם:
באניות המפליגות באיי גלאפגוס לא קיימים חדרים הנגישים לכיסאות גלגלים
או מתקנים הנחוצים לאורחים שנתמכים באספקת חמצן או שדורשים טיפול
בחמצן .לצערנו ,עלינו לשמור על זכותנו לסרב להתיר הצטרפותו של כל אדם
להפלגה בהתאם לתקנה  .EU 1177/2010זה כולל סירוב על מנת למלא אחר
דרישות בטיחות שנוסחו וחוקקו ע”י החוק הבינלאומי ,חוק האיגודים או החוק
הלאומי או הרשויות המורשות לכך ,או כאשר מבנה האנייה או תשתיות הנמל
(כולל טרמינלים) וציוד לא מאפשרים עלייה לאנייה ,ירידה מהאנייה או נשיאת
אורח באופן בטיחותי או לא אפשרי מבחינה אופרטיבית.
 4.3מה אם אני מפליג בהפלגות רצופות?
הפלגות רצופות הינן הפלגות שמתקיימות אחת אחרי השנייה .לדוגמא ,הפלגה
במערב האיים הקאריביים ומיד לאחר מכן הפלגה במזרח האיים הקאריביים.
לתשומת ליבכם ,עלולות להיות כפילויות בפעילויות על האנייה ,בתפריטים
ובבידור .כמו כן ,ייתכן וחלק מהמתקנים על האנייה לא יהיו פעילים ביום ההחלפה
בין ההפלגות עקב הכנת האנייה לקראת ההפלגה הבא .ביום ההחלפה תצטרכו
לרדת מהאנייה וזאת על מנת לעבור תהליך ירידה מהאנייה הכולל בדיקות מכס
והגירה .כמו כן כל אורחי ההפלגות הרצופות צריכים לעבור מחדש את תהליך
הרישום של כרטיס ה SeaPass® -שלהם בטרמינל הנמל ,לפני שיוכלו לעלות
חזרה על האנייה .אם הזמנתם את אותו החדר בשתי ההפלגות ,תוכלו להשאיר
את החפצים שלכם בחדר ,אך אם החדרים שונים ,תצטרכו לארוז את החפצים
ולשים אותם במשמורת באנייה עד שהחדר החדש יהיה מוכן עבורכם.
אנא שימו לב ,מאחר והאניות אינן מפליגות תחת דגל ארה”ב ובהתאם לחוקי
ארה”ב ,לא נוכל לאשר הזמנה של שתי הפלגות רצופות שהראשונה מתחילה
בנמל בארה”ב והשנייה מסתיימת בנמל אחר בארה”ב ,למעט מסלולים בהם יש
נמל זר מרוחק .אם אתם רוצים להזמין שתי הפלגות מעין אלו ,אנו ממליצים לא
להזמין באתר חברת השייט ,אלא ליצור קשר עם מחלקת ההזמנות שלנו או פנו
לסוכן הנסיעות שלכם ,לקבלת ייעוץ עדכני בהתאם .במידה וניתקל בהזמנות
כאלו ,בהן יש הפרה של החוק שלעיל ,אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל אותן
ולזכות אתכם בסכום ששילמתם עבורן.
 4.4האם קיימות מגבלות גיל כלשהן?
על האניות שלנו המפליגות מנמלים באירופה ,אסיה ,דרום אמריקה ,אוסטרליה
או ניו-זילנד ,כל נוסע שטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים (“( )18קטין”) לא

יורשה להפליג או לקבל חדר לבודד על האנייה אלא אם הוא מלווה ע”י הורה או
אפוטרופוס חוקי או אדם מורשה שגילו מעל שמונה עשרה שנים (.)18
אנא שימו לב ,שבכל האניות שלנו המפליגות מנמלים בארה”ב או קנדה גיל
המינימום של הנוסע הינו עשרים ואחת שנים ( )21וחלים עליו הנהלים הנ”ל.
בעלייה לאנייה יש להציג אישור בכתב מההורה/אפוטרופוס חוקי כאשר מדובר
בקטינים שגילם  18או מתחת ל– 18שנים ביום תחילת ההפלגה ,אשר אינם
מפליגים עם אחד ההורים לפחות או אפוטרופוס חוקי.
קטינים שמפליגים עם מבוגר/ים שאינו הורה או אפוטרופוס חוקי יידרשו להציג
עבור הקטין (א) דרכון בתוקף (ב) אשרת כניסה למדינות בהם דרושה אשרת
כניסה ו–(ג) מכתב מקורי (לא צילום או העתק) חתום ע”י אחד ההורים לפחות או
אפוטרופוס חוקי של הקטין לכל הפחות ,עם אישור עו״ד או נוטריון .המכתב חייב
לאשר לאדם המבוגר הנוסע עם הקטין לקחת אותו לקרוז הספציפי ,לשמור עליו
במהלכו ,לאפשר לו לחתום על ויתורי אחריות הקשורים לאירועי ספורט ולאשר
למבוגר הנוסע עם הקטין לאשר כל טיפול רפואי שיהיה בו צורך דחוף לדעת
הרופא המטפל .המכתב יישא אישור חוקי בחתימת נוטריון או עורך דין .היה ולא
יוצגו ראיות אלה ,הקטין האמור לא יורשה לעלות על האנייה או לצאת להפלגה.
אנו לא נישא בהוצאות ,בעלויות או בהפסדים שייגרמו כתוצאה מכך שהקטין,
האנשים המשלמים על הקרוז (אם הקטין אינו משלם עבור עצמו) ,או כל אדם
אחר המפליג עם הקטין ,יחליטו להפסיק את החופשה כתוצאה מכישלון להמציא
את מכתב האישור כאמור לעיל .אנו לא נשלם כל פיצוי ולא נחזיר החזר כספי
לאף קטין שלא הורשה לעלות לאנייה ,ולא לאדם המשלם בגין חופשת הקטין (אם
הקטין אינו משלם עבור עצמו) ,או לכל אדם אחר המפליג עם הקטין ,היה ויחליטו
לא לצאת לחופשה כתוצאה מהיעדר מכתב האישור.
שימו לב ,הורים/אפוטרופוסים המפליגים עם קטין ששם משפחתו שונה משם
המשפחה של ההורה/האפוטרופוס ,יידרשו להמציא הוכחה רשמית כגון
תעודת לידה/מסמכי נישואין/מסמכי גירושין על מנת להוכיח שהם ההורים/
האפוטרופוסים של הקטין האמור .אם הקטין מלווה ע”י אפוטרופוס חוקי ,יש
להציג הוכחה שהמלווה אכן אפוטרופוס חוקי.
זוגות נשואים (בעת ביצוע ההזמנה תידרש הוכחת נישואין) יוכלו לקבל חדר
משותף ,אם גיל אחד מבני הזוג לפחות( 16 ,שש עשרה) .קטין יורשה לקבל
חדר לבודד אך ורק בתנאי שחדרו סמוך או עם דלת מקשרת לחדר ההורים/
אפוטרופוס חוקי.
הכניסה למתקנים מסוימים על האנייה מוגבלת לגילאים מסוימים .השימוש
במתקן ® Canyon Ranch SpaClubמוגבל למי שמלאו לו  18ומעלה .פרטים
מלאים על מתקני האנייה שהשימוש בהם כרוך בהגבלת גיל ,תמצאו בתכניה
היומית ,שניתן לקבל בדלפק הקבלה של האנייה.
הגיל המינימלי שבו מותר לתינוק/ת להפליג הינו שישה ( )6חודשים ביום ההפלגה,
ושנים-עשר ( )12חודשים בתאריך ההפלגה ,בהפלגות טרנסאטלנטיות ,הפלגות
החוצות את האוקיינוס השקט ,הפלגות להוואי ,אוסטרליה ,מספר קרוזים לדרום
אמריקה ,וקרוזים נבחרים אחרים .תכלית מדיניות נוהל זה הינה ,שבכל הפלגה
הכוללת  3ימי ים ברציפות או יותר ,על התינוק/ת להיות בן/ת  12חודשים ומעלה
ביום תחילת ההפלגה/חבילת קרוזטור.
בריאות ובטיחות האורחים נמצאות אצלנו בקדימות עליונה .היות שכך ,ובהתחשב
במגבלות המתקנים ,הציוד והצוות הרפואי על האנייה ,החברה לא תוכל לוותר
בנושא זה ,או לפטור אנשים ממדיניות זו או לקבל בקשות לאישורים חריגים.
 4.5מה לגבי הקדמה או דחייה של הפלגות ושינויים במסלול?
לצערנו איננו יכולים להבטיח כי האניות יבקרו בכל הנמלים שפורסמו או יפעלו
בהתאם לכל חלקי המסלול שפורסמו .מסלולי ההפלגה עשויים להשתנות מדי
פעם .ל Celebrity Cruises-ולרב החובל של האנייה שמורה הזכות לפסוח על
נמל/ים ,לבקר בנמל/ים נוסף/ים ,לסטות מהמסלול שפורסם בכל דרך שהיא
או להחליף אנייה או נמל באחר/ים .הדבר עשוי לקרות ממספר סיבות ,כגון מזג
אוויר ומצב הים ,מצבי חירום של האורחים ,הגשת סיוע לאניות אחרות ,ובעיות
טכניות או מכניות בלתי צפויות שבגללן האנייה עלולה להתעכב ולא להפליג
במהירותה הרגילה .בדרך כלל ,שינויים במסלול מיועדים להגן על האינטרסים
ועל הבטיחות של אורחינו .ראו גם סעיף .4.6
 4.6האם אתם יכולים לשנות או לבטל את החופשה שלנו?
מדי פעם ,אנו נאלצים לבצע שינויים ולתקן טעויות שנפלו בחוברת ,ובפרטים
אחרים ,הן לפני אישור הזמנת המקומות והן אחרי האישור ולעתים רחוקות מאוד,
אף לבטל הזמנת מקומות שאושרה .בעוד אנו משתדלים תמיד להימנע משינויים
וביטולים ,עלינו לשמור לעצמנו את הזכות לעשות זאת .אם נאלץ לבצע שינוי
מהותי או ביטול ,ניידע אתכם בהקדם האפשרי .אם יהיה מספיק זמן לעשות זאת
לפני ההפלגה ,נציע לכם לבחור מבין האפשרויות הבאות:
(א) (בגין שינויים מהותיים) לקבל את ההסדרים ששונו; או
(ב) לרכוש מאתנו חופשה חלופית ,בסטנדרט דומה לחופשה שהוזמנה במקור,
אם חופשה כזו זמינה .אנו נציע לכם לפחות חופשה חלופית אחת בסטנדרט
זהה או גבוה יותר ,שעבורו לא תתבקשו לשלם יותר ממחיר החופשה
המקורית .אם חופשה זו זולה יותר מהמקורית ,אנו נחזיר את ההפרש
במחיר .אם אין ברצונכם לקבל את החופשה המסוימת שאנו מציעים לכם,
תוכלו לבחור כל אחת מבין החופשות האחרות הזמינות במועד זה .עליכם
לשלם את המחיר הרלוונטי לחופשה כזו .משמעות הדבר היא שתשלמו
יותר אם החופשה יקרה יותר ,או תקבלו החזר אם היא זולה יותר;
(ג) לבטל או לקבל את הביטול ,ובמקרה כזה תקבלו מיד החזר של כל הכספים
ששילמתם לנו.
אנא שימו לב :האפשרויות לעיל אינן זמינות כאשר מדובר בשינוי מינורי.
מהו שינוי מהותי?
שינוי מהותי הוא שינוי בנופש שהוזמן ואושר ,שאנו יכולים לצפות באופן סביר
שתהיה לו השפעה משמעותית על החופשה שלכם .להלן דוגמאות לשינויים
מהותיים ומינוריים (כמוגדר בהמשך):
שינוי מהותי :שינוי מיומיים בנמלי עגינה ליומיים של הפלגה;
שינוי מינורי :החלפת נמל עגינה אחד באחר;
שינוי מיום אחד בנמל עגינה ליום אחד של הפלגה;
שינוי בשעות העגינה בנמלים ,כאשר האנייה בכל זאת עוגנת בנמלים שנקבעו
מראש;
שינוי בסדר נמלי העגינה;
במקרים חריגים מאוד ,כתוצאה מסיבות “כוח עליון” (ראו סעיף  ,)4.11ייתכן
שניאלץ לשנות או לסיים את החופשה שלכם לאחר מועד היציאה להפלגה ,אך
לפני תום הנסיעה המתוכננת .הסבירות לכך נמוכה ביותר ,אך אם מצב כזה
מתרחש ,לצערנו לא נוכל לבצע החזרים כלשהם (למעט במקרה שנשיג החזרים
כלשהם מהספקים) ,לשלם כל פיצוי או להיות אחראים להוצאות או לעלויות
כלשהן שתיאלצו לשאת בהן כתוצאה מכך.
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 75לוח לתכנון הפלגות

אירופה

אלסקה

עמוד

מסלול

משך ההפלגה

40

קרחון האברד באלסקה

הפלגה בת  7לילות

®Celebrity Eclipse

40

הקרחון הצפוני באלסקה

הפלגה בת  7לילות

®Celebrity Millennium

40

קרחון דאוז באלסקה

הפלגה בת  7לילות

®Celebrity Solstice

41
41
41
41
41

צפון-מערב האוקיינוס הפסיפי וקליפורניה
צפון מערב הפסיפי וסן פרנסיסקו
צפון-מערב האוקיינוס הפסיפי
בוסטון ,מיין וקנדה
מיין וקנדה

הפלגה בת  7לילות
הפלגה בת  7לילות
הפלגה בת  5לילות
הפלגה בת  12לילות
הפלגה בת  9לילות

®Celebrity Eclipse
®Celebrity Eclipse
®Celebrity Eclipse
®Celebrity Summit
®Celebrity Summit

תאריכי יציאה

אנייה

2020: May 10, 17, 24, 31 • Jun 7, 14, 21, 28 • Jul 5, 12, 19, 26
Aug 2, 9, 16, 23, 30 • Sep 6, 13
2020: May 22, 29 • Jun 5, 12, 19, 26 • Jul 3, 10, 17, 24, 31
Aug 14, 21, 28 • Sep 4
2020: May 21, 29 • Jun 5, 12, 19, 26 • Jul 3, 10, 17, 24, 31
Aug 7, 14, 21, 28 • Sep 4, 11
2020: Mar 30
2020: May 3
2020: Sep 20
2020: Jun 16 • Aug 30 • Sep 11, 23 • Oct 5
2020: May 19, 28

שאר העולם
עמוד

מסלול

42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
47
47
47
47
47
47
47
47
47
48
48
48
48
48
48
48
48
48
49
49
49
49
49
50
50
50
51
51
51
51
52

הפלגה בת  15לילות
המיטב של הודו וסרי לנקה
הפלגה בת  15לילות
המיטב של הודו ודרום-מזרח אסיה
הפלגה בת  16לילות
המיטב של הודו ודרום-מזרח אסיה
הפלגה בת  11לילות
המיטב של יפן
הפלגה בת  14לילות
המיטב של יפן
הפלגה בת  14לילות
דרום מזרח אסיה
הפלגה בת  14לילות
וייטנאם והפיליפינים
הפלגה בת  14לילות
טאיוון ,וייטנאם ויפן
הפלגה בת  14לילות
וייטנאם ,הפיליפינים והונג קונג
הפלגה בת  14לילות
סין ודרום קוריאה
הפלגה בת  13לילות
סין ,דרום קוריאה ויפן
הפלגה בת  14לילות
יפן ,סין וטאיוון
הפלגה בת  13לילות
הפלגה טרנס-פסיפית ליפן וים ברינג
הפלגה בת  15לילות
תעלת פנמה בכיוון מערב
הפלגה בת  15לילות
דובאי ,תעלת סואץ ויוון
יוון ,תעלת סואץ ודובאי
הפלגה בת  15לילות
הפלגה בת  14לילות
איסלנד וגרינלנד
הפלגה בת  14לילות
הפלגה טרנס-אטלנטית לאיים האזוריים ,מרוקו וספרד
הפלגה טראנס-אטלנטית לספרד ,פורטוגל והאיים האזוריים הפלגה בת  14לילות
הפלגה בת  14לילות
הפלגה טרנס-אטלנטית למרוקו והאיים הקנריים
הפלגה בת  15לילות
הפלגה טרנס-אטלנטית לספרד ,איטליה וטנריף
הפלגה בת  14לילות
הפלגה טרנס-אטלנטית לספרד ,איטליה וטנריף
הפלגה בת  11לילות
אוסטרליה וניו זילנד
הפלגה בת  13לילות
אוסטרליה וניו זילנד
הפלגה בת  12לילות
אוסטרליה וניו זילנד
הפלגה בת  10לילות
ניו זילנד ואוסטרליה
הפלגה בת  11לילות
ניו זילנד ואוסטרליה
הפלגה בת  9לילות
ניו זילנד ואוסטרליה
הפלגה בת  12לילות
אוסטרליה ,טסמניה וניו זילנד
הפלגה בת  14לילות
אוסטרליה ,טסמניה וניו זילנד
הפלגה בת  10לילות
ניו זילנד
הפלגה בת  13לילות
ניו זילנד
הפלגה בת  12לילות
ניו זילנד
הפלגה בת  10לילות
שונית המחסום הגדולה באוסטרליה
הפלגה בת  11לילות
שונית המחסום הגדולה באוסטרליה
הפלגה בת  12לילות
שונית המחסום הגדולה באוסטרליה
הפלגה בת  12לילות
שונית המחסום הגדולה באוסטרליה
הפלגה בת  8לילות
אוסטרליה וטסמניה
הפלגה בת  8לילות
אוסטרליה וטסמניה
הפלגה בת  10לילות
הוואי
הפלגה בת  13לילות
הוואי
הפלגה בת  10לילות
הוואי
הפלגה בת  11לילות
הוואי
הפלגה בת  10לילות
דרום האוקיינוס השקט
הפלגה בת  9לילות
דרום האוקיינוס השקט
הפלגה בת  11לילות
דרום האוקיינוס השקט
הפלגה בת  14לילות
דרום האוקיינוס השקט
הפלגה בת  14לילות
דרום האוקיינוס השקט
הפלגה בת  13לילות
דרום האוקיינוס השקט ,פיג'י וטונגה
הפלגה בת  17לילות
טהיטי ,בורה בורה והוואי
הפלגה בת  19לילות
טהיטי ,בורה בורה והוואי
הפלגה בת  14לילות
שונית המחסום הגדולה באוסטרליה
הפלגה בת  11לילות
שונית המחסום הגדולה באוסטרליה
הפלגה בת  14לילות
ארגנטינה ואנטרקטיקה
הפלגה בת  14לילות
צ'ילה ,ארגנטינה ואורוגוואי
הפלגה בת  14לילות
אנטרקטיקה
הפלגה בת  14לילות
צ'ילה וארגנטינה
הפלגה בת  14לילות
ארגנטינה ,ריו ואורוגוואי
הפלגה בת  10לילות
ארגנטינה ,אורוגוואי וברזיל
הפלגה בת  15לילות
צ'ילה לסן דייגו
הפלגה בת  7לילות
המעגל הצפוני של איי גלאפגוס

משך ההפלגה

אנייה
®Celebrity Constellation
®Celebrity Constellation
®Celebrity Constellation
®Celebrity Millennium
®Celebrity Millennium
®Celebrity Millennium
®Celebrity Millennium
®Celebrity Millennium
®Celebrity Millennium
®Celebrity Millennium
®Celebrity Millennium
®Celebrity Millennium
®Celebrity Millennium
®Celebrity Summit
®Celebrity Constellation
®Celebrity Constellation
®Celebrity Summit
®Celebrity Infinity
Celebrity ApexSM
®Celebrity Infinity
®Celebrity Edge
®Celebrity Edge
®Celebrity Eclipse
®Celebrity Eclipse
®Celebrity Eclipse
®Celebrity Solstice
®Celebrity Solstice
®Celebrity Solstice
®Celebrity Solstice
®Celebrity Solstice
®Celebrity Solstice
®Celebrity Solstice
®Celebrity Solstice
®Celebrity Solstice
®Celebrity Solstice
®Celebrity Solstice
®Celebrity Eclipse
®Celebrity Solstice
®Celebrity Eclipse
®Celebrity Eclipse
®Celebrity Eclipse
®Celebrity Solstice
®Celebrity Solstice
®Celebrity Solstice
®Celebrity Solstice
®Celebrity Solstice
®Celebrity Eclipse
®Celebrity Solstice
®Celebrity Solstice
®Celebrity Solstice
®Celebrity Solstice
®Celebrity Eclipse
®Celebrity Solstice
®Celebrity Silhouette
®Celebrity Silhouette
®Celebrity Eclipse
®Celebrity Eclipse
®Celebrity Eclipse
®Celebrity Silhouette
®Celebrity Eclipse
®Celebrity Xpedition

תאריכי יציאה 2020
Jan 2, 17 • Feb 1, 16 • Mar 2, 17
Mar 17 • Dec 4, 19
Apr 10, 21
Sep 27 • Oct 11, 25
Jan 4 • Feb 15, 29 • Nov 22 • Dec 20
Dec 6
Feb 1
Jan 18
Mar 14
Mar 28
Nov 8
May 10
Oct 29 • Nov 13
Apr 1
Nov 19
Aug 2, 16
Apr 25
Oct 22
Nov 16
Apr 19
Oct 30
Dec 23
Dec 10
Dec 24
Oct 28 • Nov 23
Nov 11
Feb 7, 29 • Mar 10
Jan 25
Feb 17
Dec 14
Jan 14
Mar 20

Apr 10
Apr 20
May 11 • Sep 18
Jan 4 • Oct 18
Dec 5

Apr 1
Apr 25 • Sep 28
Nov 24
Dec 6, 20
Jan 19 • Feb 2
Jan 5 • Mar 1
Feb 16
Jan 11, 25 • Feb 8, 22 • Mar 7, 21 • Apr 4, 18
May 2, 16, 30 • Jul 11, 25 • Aug 8, 22 • Sep 5, 19
Oct 3, 17, 31 • Nov 14, 28 • Dec 12, 26

תאריכי יציאה 2021
Jan 3, 18 • Feb 2, 17
Mar 19
Mar 28 • Apr 11
Jan 3, 31 • Feb 14, 28
Jan 17

Mar 14
Apr 3

Jan 15, 26 • Mar 4
Feb 20
Jan 25 • Mar 6
Jan 14 • Mar 24
Feb 12

עמוד

מסלול

משך ההפלגה

26
26
26
26
26
27
27
27
28
28
28
29
29
29
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
32
32
32
32
33
33
33
33
33

איטליה ,צרפת ,מונקו וספרד
ספרד ,צרפת ואיטליה
ספרד ,צרפת ואיטליה
ספרד ,צרפת והריביירה האיטלקית
ספרד ,צרפת והריביירה האיטלקית
איטליה והמיטב של איי יוון
איטליה ,מלטה והמיטב של יוון
איטליה ,קרואטיה ומונטנגרו
הים האדריאטי ,יוון ואיטליה
איטליה ,יוון והים האדריאטי
איטליה ,מלטה וקרואטיה
המיטב של ספרד ופורטוגל
המיטב של איטליה
ונציה ,טורקיה ואיי יוון
המיטב של מערב הים התיכון
ישראל והים התיכון
ספרד ,פורטוגל והאיים הקנריים
ספרד ,פורטוגל ואגן הים התיכון
ספרד ופורטוגל
הריביירה הצרפתית ואגן הים התיכון
ספרד ,צרפת ואיטליה
ספרד ,צרפת ואיטליה
ערי בירה בצפון אירופה
ערי בירה בצפון אירופה
סקנדינביה וסנט פטרסבורג
אירלנד ואיסלנד
איסלנד והים האירי
סקנדינביה וסנט פטרסבורג
הפיורדים של נורווגיה
הפיורדים של נורווגיה
איסלנד ואירלנד
הפיורדים של נורווגיה
הפיורדים של נורווגיה

הפלגה בת  7לילות
הפלגה בת  7לילות
הפלגה בת  10לילות
הפלגה בת  10לילות
הפלגה בת  12לילות
הפלגה בת  10לילות
הפלגה בת  11לילות
הפלגה בת  11לילות
הפלגה בת  7לילות
הפלגה בת  7לילות
הפלגה בת  7לילות
הפלגה בת  10לילות
הפלגה בת  9לילות
הפלגה בת  10לילות
הפלגה בת  9לילות
הפלגה בת  12לילות
הפלגה בת  11לילות
הפלגה בת  13לילות
הפלגה בת  10לילות
הפלגה בת  12לילות
הפלגה בת  12לילות
הפלגה בת  12לילות
הפלגה בת  10לילות
הפלגה בת  9לילות
הפלגה בת  12לילות
הפלגה בת  10לילות
הפלגה בת  11לילות
הפלגה בת  14לילות
הפלגה בת  7לילות
הפלגה בת  8לילות
הפלגה בת  14לילות
הפלגה בת  7לילות
הפלגה בת  8לילות

אנייה
Celebrity ApexSM
Celebrity ApexSM
Celebrity ApexSM
Celebrity ApexSM
Celebrity ApexSM
®Celebrity Edge
®Celebrity Edge
®Celebrity Edge
®Celebrity Infinity
®Celebrity Infinity
®Celebrity Infinity
®Celebrity Infinity
®Celebrity Constellation
®Celebrity Constellation
®Celebrity Constellation
®Celebrity Reflection
®Celebrity Silhouette
®Celebrity Silhouette
®Celebrity Silhouette
®Celebrity Infinity
®Celebrity Silhouette
®Celebrity Infinity
Celebrity ApexSM
®Celebrity Silhouette
®Celebrity Reflection
®Celebrity Reflection
®Celebrity Reflection
®Celebrity Silhouette
®Celebrity Silhouette
®Celebrity Silhouette
®Celebrity Silhouette
Celebrity ApexSM
®Celebrity Reflection

עמוד

מסלול

משך ההפלגה

34

מקסיקו ,קי ווסט וגראנד קיימן

הפלגה בת  7לילות

34

פוארטו ריקו ,סנט תומס וסנט קיטס

הפלגה בת  7לילות

Celebrity ApexSM

Apr 4

34

פוארטו ריקו ,טורטולה וסנט מרטן

הפלגה בת  7לילות

®Celebrity Edge

Mar 23
Feb 4
Mar 15
Apr 22

35

מקסיקו ,קי ווסט וגראנד קיימן

הפלגה בת  7לילות

®Celebrity Edge

35
35
35
35

מזרח האיים הקאריביים
מזרח האיים הקאריביים
מערב האיים הקאריביים
מערב האיים הקאריביים

הפלגה בת  7לילות
הפלגה בת  7לילות
הפלגה בת  7לילות
הפלגה בת  6לילות

Celebrity EquinoxSM
®Celebrity Reflection
Celebrity EquinoxSM
Celebrity EquinoxSM

36

דרום האיים הקאריביים

הפלגה בת  12לילות

Celebrity EquinoxSM

36
36

דרום האיים הקאריביים
ארובה ,בונייר וקוראסאו

הפלגה בת  12לילות
הפלגה בת  9לילות

®Celebrity Silhouette
Celebrity EquinoxSM

36
36
36
36

ארובה ,בונייר וקוראסאו
ארובה ,בונייר וקוראסאו
דרום האיים הקאריביים
הקאריביים האולטימטיביים

הפלגה בת  9לילות
הפלגה בת  9לילות
הפלגה בת  9לילות
הפלגה בת  10לילות

®Celebrity Edge
®Celebrity Silhouette
®Celebrity Reflection
®Celebrity Reflection

36
37
37

דרום האיים הקאריביים
חוויה אולטימטיבית בדרום האיים הקאריביים
דרום האיים הקאריביים

הפלגה בת  10לילות
הפלגה בת  11לילות
הפלגה בת  7לילות

Celebrity EquinoxSM
Celebrity EquinoxSM
®Celebrity Summit

38

הקאריביים האולטימטיביים

הפלגה בת  11לילות

®Celebrity Reflection

38
38

האיים הקאריביים ויבשת אמריקה
איי באהמה

הפלגה בת  12לילות
הפלגה בת  4לילות

®Celebrity Reflection
®Celebrity Infinity

39

מערב האיים הקאריביים

הפלגה בת  5לילות

39
39
39
39

מזרח הקאריביים ואיי בהאמה
מזרח האיים הקאריביים
ברמודה וניופורט
ברמודה ,ניופורט וצ'רלסטון

הפלגה בת  8לילות
הפלגה בת  7לילות
הפלגה בת  7לילות
הפלגה בת  10לילות

Jan 3
Feb 6
Mar 16
Feb 21
Apr 15
Apr 4
Jan 3, 17, 31
Feb 14 • Mar 14

Mar 28
Mar 15
Jan 9, 23 • Feb 6, 20
Mar 6, 20 • Apr 3, 17

52

המעגל הדרומי של איי גלאפגוס

הפלגה בת  7לילות

®Celebrity Xpedition

Jan 4, 18 • Feb 1, 15, 29 • Mar 14, 28 • Apr 11, 25
May 9, 23 • Jun 6 • Jul 4, 18 • Aug 1, 15, 29
Sep 12, 26 • Oct 10, 24 • Nov 7, 21 • Dec 5, 19

Jan 2, 16, 30 • Feb 13, 27
Mar 13, 27 • Apr 10, 24

53

המעגל החיצוני של איי גלאפגוס

הפלגה בת  7לילות

Celebrity FloraSM

Jan 5, 19 • Feb 2, 16 • Mar 1, 15, 29 • Apr 12, 26
May 10, 24 Jun 7, 21 • Jul 5, 19 • Aug 2, 16, 30
Sep 13, 27 • Oct 11, 25 Nov 8, 22 • Dec 6, 20

Jan 3, 17, 31 • Feb 14, 28
Mar 14, 28 • Apr 11, 25

53

המעגל הפנימי של איי גלאפגוס

הפלגה בת  7לילות

Celebrity FloraSM

Jan 12, 26 • Feb 9, 23 • Mar 8, 22 • Apr 5, 19
May 3, 17, 31 Jun 14, 28 • Jul 12, 26 • Aug 9, 23
Sep 6, 20 • Oct 4, 18 • Nov 1, 15, 29 • Dec 13, 27

Jan 10, 24 • Feb 7, 21
Mar 7, 21 • Apr 4, 18

2020: May 30 • Jun 13, 27 • Jul 11
2020: Jun 6, 20 • Jul 4, 18
2020: May 20
2020: Sep 6
2020: Sep 16, 28 • Oct 10
2020: May 15 • Jun 5, 26 • Jul 17 • Aug 7, 28 • Sep 18 • Oct 9
2020: May 25 • Jul 6, 27 • Aug 17 • Sep 7, 28
2020: May 4 • Jun 15 • Oct 19
2020: Jun 14, 28 • Jul 12, 26 • Aug 9
2020: Jun 21 • Jul 19 • Aug 2
2020: Jul 5 • Aug 16
2020: Aug 30 • Sep 9, 19, 29
2020: Jun 4, 12 • Jul 30 • Aug 8 • Sep 24 • Oct 3
2020: Jun 22 • Jul 20 • Aug 17 • Sep 14 • Oct 12
2020: May 26 • Jul 2, 11 • Aug 27 • Sep 5 • Oct 22, 31
2020: Sep 26 • Oct 8
2020: Sep 28 • Oct 19
2020: Aug 15
2020: Oct 9
2020: May 21
2020: Nov 8
2020: May 9
2020: Aug 13, 23
2020: Sep 19
2020: Jul 29 • Aug 22 • Sep 3
2020: May 18 • Jun 5
2020: Jul 6
2020: May 16 • Jun 13 • Jul 4, 18
2020: May 9 • Jun 27
2020: Aug 28
2020: May 30 • Sep 5
2020: May 3
2020: May 28

האיים הקאריביים ,ברמודה ואיי בהאמה
Celebrity ApexSM

May 3

תאריכי יציאה

אנייה

®Celebrity Infinity
Celebrity EquinoxSM
®Celebrity Reflection
®Celebrity Summit
®Celebrity Summit

תאריכי יציאה
2020: Nov 7, 21 • Dec 5, 19
2021: Jan 2, 16, 30 • Feb 13, 27 • Mar 13, 27 • Apr 10, 24
2020: Nov 14, 28 • Dec 12, 26
2021: Jan 9, 23 • Feb 6, 20 • Mar 6, 20 • Apr 3, 17
2020: Jan 12, 26 • Feb 9, 23 • Mar 8, 22 • Apr 5 • Nov 22 • Dec 6, 20
2021: Jan 3, 17, 31 • Feb 14, 28 • Mar 14, 28 • Apr 11, 25
2020: Jan 5, 19 • Feb 2, 16 • Mar 1, 15, 29 • Apr 12 • Nov 29 • Dec 13, 27
Jan 10, 24 • Feb 7, 21 • Mar 7, 21 • Apr 4, 18
2020: Jan 18 • Feb 1, 15, 29 • Mar 14, 28
2020: Jan 3
2020: Jan 25 • Feb 8, 22 • Mar 7, 21 • Apr 4
2020: May 31 • Jun 14
2021: Jan 2
2020: Aug 23 • Nov 15, 27 • Dec 9, 21
2021: Jan 17 • Feb 28 • Mar 21 • Apr 11
2020: Feb 23 • Mar 15 • Apr 5
2021: Nov 6
2021: Jan 29 • Feb 19 • Mar 12 • Apr 2
2020: Nov 13
2020: Feb 14 • Mar 6, 27
2020: Dec 14
2020: Jan 10, 31 • Mar 13 • Apr 3 • Nov 13 • Dec 4
2021: Jan 15 • Feb 5, 26 • Mar 19 • Apr 9
2020: 11 April • 13 May • 4, 25 Sep • 16 Oct
2020: May 2 • Sep 14 • Oct 5, 26
2020: Jan 25 • Feb 1, 8, 15, 22, 29 • Mar 7, 14, 21, 28 • Apr 4, 11, 18, 25
Dec 5, 12, 19, 26
2021: Jan 2, 9, 16, 23 • Feb 6, 13, 20, 27 • Mar 6, 13, 20, 27 • Apr 3, 10, 17, 24
2020: Jan 20 • Feb 10 • Mar 2, 23 • Apr 13 • Nov 2, 23
2021: Jan 4, 25 • Feb 15 • Mar 8, 29
2020: Dec 23
במרס •  16באפריל •  19 ,10בדצמבר 2020: 5
לירפאב  • 1, 15, 29סרמב  • 4, 18ראורבפב  • 18ראוניב 2021: 7
2020: Jan 4, 13 • Feb 24, 29 • Mar 23 • Apr 6, 11 • Nov 301 • Dec 5, 14, 23, 28
2021: Jan 2, 11 • Feb 13, 22, 27 • Mar 8, 13, 22, 27 • Apr 5, 10, 19, 24
2020: May 23 • Jun 6, 20 • Jul 4, 18 • Aug 1, 15
2020: Jan 3
2020: Jun 28 • Jul 5, 12, 19, 26
2020: May 9 • Jun 6

