
ROYAL CARIBBEAN
שייט לקפריסין ויוון

5 לילות, 6 ימים )מחיפה( באונייה:
RHAPSODY OF THE SEAS

19/10/2022



RHAPSODY OF THE SEAS
אוניית תענוגות בעלת עיצוב חדשני ומודרני

איזורי   3 וטרקלינים,  מועדונים  ברים,   4 מסעדות,   7 באנייה 
לצפייה  ואפשרות  בידור  ומרכזי  תיאטרון  קזינו,  בריכות, 
בריכה  ומפנק,  מפואר  ספא  השמיים.  כיפת  תחת  בסרטים 
מקורה עם נוף משגע למבוגרים בלבד, מועדון כושר וכן פעוטון 
לילדים מגיל חצי שנה עד גיל שלוש. כך שתוכלו לצאת לשייט 

באנייה ברוגע ובפינוק בלתי נגמר.

לקבוצות  רומנטית,  בחופשה  לזוגות  מתאים  ברפסודי  שייט 
חברים שבאים ליהנות יחד ולמשפחות שייהנו משלל אטרקציות 

לילדים, פעוטון, בריכות שחייה ובריכות משחקים.

ללא ספק, החופשה ברפסודי אוף דה סיז
תהיה חופשה בלתי נשכחת.



מסלול הטיול

יום 1 | חיפה
לאחר הגעה לנמל בחיפה, עלייה לאוניה לביצוע צ'ק אין וקבלת חדרים, האנייה תעזוב את הנמל 

בשעה 18:00, במהלך הצהרים והערב תוכלו ליהנות מארוחת צהרים וערב במסעדה הראשית 
ולהתחיל ליהנות מהופעות ופעילויות לאורך כל הערב והלילה.

יום 2 | לימסול, קפריסין
עגינה בשעה 08:00 בבוקר בנמל Limassol הפלגה בשעה 18:00. 

יום 3 | רודוס, יוון
בשעה 08:00 בבוקר בנמל Rhodos  הפלגה בשעה 18:00

יום 4 | סנטוריני, יוון
בשעה 07:00 בבוקר בנמל Santorini  הפלגה בשעה 19:00

יום 5 | יום בים
נבלה לאורך היום בשייט בים, הזדמנות למנוחה והנאה מהאטרקציות שמציעה האנייה.

יום 6 | חיפה
עגינה בשעות הבוקר המוקדמות בנמל חיפה, לאחר ארוחת בוקר וביצוע צ'ק אאוט זה הזמן לומר 

.Rhapsody of the seas שלום ולהתראות לאנייה

מחירים )כולל מיסים ודמי שירות(:
*המחירים לאדם בחדר זוגי

מחיר מלאסוג  החדר

מחיר לאחר סבסוד 
לגמלאים חברי 

העמותה

מחיר לאחר סבסוד 
לגמלאים שאינם 

חברי העמותה

לאדם בחדר זוגי 
N4 $634$484$584עם חלון

לאדם בחדר זוגי 
N2 $784$634$734עם חלון

כמות חדרים ששוריינה ע"י חברת השייט:
4N 21 חדרים זוגיים עם חלון לים בקטגוריה
2N 79 חדרים זוגיים עם חלון לים בקטגוריה

המחיר כולל:
 5 לילות הפלגה ע"ב פנסיון מלא.	 
 מיסים ודמי שירות.	 
 שתייה– מים, תה, קפה, לימונדה, תה קר, מיצים רק בארוחת 	 

.Windjammer Cafe -בוקר – ורק בבופה ו
צוותי האוניה מחוסנים נגד קורונה.	 



המחיר לא כולל:
שתיה קלה וחריפה. ניתן לרכוש חבילת שתיה בתשלום נוסף.	 
כל מסעדות, ברים ובתי קפה שהם בתשלום נוסף.	 
סיורי חוף.	 
כניסה לSPA וטיפולים.	 
חוגים ואטרקציות שהם בתשלום נוסף.	 
אינטרנט. ניתן לרכוש חבילת אינטרנט בתשלום נוסף. 	 
ביטוח רפואי  חובה כולל הרחבה  לקורונה.	 

תנאי ביטול:
עד 92 יום לפני מועד ההפלגה ניתן לבטל ללא דמי ביטול

91-60 ימים לפני מועד ההפלגה105$ לנוסע בחדר זוגי  או 210$ לסינגל

59-30 ימים לפני מועד ההפלגה50% ממחיר השייט כולל כל התוספות

29-15 ימים לפני מועד ההפלגה75% ממחיר השייט כולל כל התוספות

14-0 ימים לפני מועד ההפלגה100% ממחיר השייט כולל כל התוספות
לא תתבצע החזרת כספים במקרה של מלחמה / כח עליון.	 

הערות:
עלייה לאוניה רק למחוסנים כולל חיסון בוסטר.	 
יש צורך לעשות בדיקת PCR י48 שעות לפני עליה לאוניה )נכון להיום(.	 
שעות העגינה וההפלגה עלולים להשתנות ולכן יש להתעדכן מידי יום מול צוות האונייה.	 
לצורך קבלת תוצאות בדיקת הקורונה חובה להיות עם אי מייל זמין במכשיר הטלפון.	 
התשלום עבור בדיקת הקורונה )לפי הוראות של משרד הבריאות( הוא במזומן או כרטיס 	 

אשראי בין לאומי בלבד.
בקשות מיוחדות בתוספת תשלום )חבילות שתיה, סיורי חוף, חדר ישיבה וכ'ו( מתקבלות 60 	 

יום לפני היציאה.
אוכל כשר ללא עלות אפשר להזמין עד 60 יום לפני היציאה.	 
נשים בהריון ניתן לנסוע עד שבוע 24. 	 
המחירים הינם עבור חדרים באונייה מקטגוריה Run Of The House - חדרים מקטגוריה זו הם 	 

חדרים ברחבי האונייה ללא אפשרות בחירת מיקום וקומה ומיקומם על האונייה יקבע בלעדית 
על ידי חברת השייט בהתאם לסוג החדר שהוזמן. 

מחירים עלולים להשתנות בהתאם לזמינות וקטגוריות החדרים באוניה.  	 
בכל האוניות הבינלאומיות יגבו תשלומי חובה נפרדים, על ידי האונייה ושירותים נוספים כגון: 	 

שתייה, WIFI, מסעדות גורמה, ספא בהתאם למדיניות חברת השייט.
צפויים טיולים נוספים מטעם קרנות הסוהרים לדובאי ולמרוקו, הסבסוד ניתן למימוש פעם אחת.	 
כמות החדרים מוגבלת וכל הקודם זוכה )ההרשמה עד לתאריך 30.06.2022(	 
מומלץ לעשות ביטוח מורחב כולל ביטול / קיצור הטיול	 

                     הפלגה נעימה,
                   איסתא קרוז.


