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ســفر یــک هفتـهای دور مدیترانــه بــا کشــتی ام اس ســی اســپلندیدا

یکــی از جذابتریــن ســفرهای دریایــی مدیترانــه غربــی اســت.
نــوروز امســال کشــتی ام اس ســی اســپلندیدا شــما را بــه یکــی از
رویاییتریــن ســفرها میبــرد.

جنووا

رم

مسیر حرکت کشتی

پالرمو

مشخصات کشتی ام اس سی اسپلندیدا
 حداکثر ظرفیت پذیرش مسافر 3691 سوالریوم تعداد کابین 1637 سونای بخار و خشک تعداد طبقات 18 اتاق ریلکسیشن طول کشتی  333متر مرکز درمانی  24ساعته عرض کشتی  38متر اتاق بازی کودکان ارتفاع  67متر مرکز نگهداری کودکان تعداد رستوران ها 8 مرکز تفریح نوجوانان تعداد النج ها 18 دارای یک باشگاه ورزشی مجهز  5استخر که یکی از آنها دارای سقف  -محل دویدن و پیاده روی بر روی عرشهمتحرک میباشد
 زمین والیبال ،بسکتبال،تنیس،مینیگلف، آمفی تئاتر با ظرفیت پذیرش  1600نفر مینیبولینگ،تنیس روی میزدر هر نوبت برنامه
 خشکشویی مرکز خرید اتاق بازیهایکامپیوتری سالن زیبایی و آرایش -بیزینس سنتر

والتا

بارسلونا

مارسی

کشتي کروز
کشـــتی کـــروز یـــک کشـــتی مســـافربری اســـت بـــا گنجایـــش
پذی ــرش چندی ــن ه ــزار مس ــافر و ب ــا ه ــدف پدی ــد آوردن ی ــک
س ــفر رویای ــی در پهن ــه آب ــی دریاه ــا هم ــراه ب ــا بازدی ــد از مقاص ــد
جادویــی و زیبــا در بندرهــا و جزایــر زیبــا در کشــورهای مختلــف.
ه ــدف از س ــفرهای کش ــتی ک ــروز ع ــاوه ب ــر گ ــردش در دری ــا
و جزای ــر و بن ــادر مع ــروف دنی ــا فراه ــم ک ــردن اقامت ــی رویای ــی و
ســـحرانگیز در کشـــتیهای غولپیکـــر بـــا امکاناتـــی کمنظیـــر
اس ــت.

از متنوعتریــــن رســـتورانها و برنامههـــای نمایشـــی و موســـیقی
و اســـتخر و ســـونا و ...گرفتـــه تـــا امکانـــات ورزشـــی و تفریحـــی
گوناگـــون ازجملـــه امکانـــات ایـــن کشـــتیهای زیبـــا میباشـــد.
س ــفرهای دریای ــی ب ــا کش ــتیهای ک ــروز ب ــا آرام ــش ام ــواج دری ــا،
ه ــوای پ ــاک و مقاص ــد اعجابانگی ــز میتوان ــد بهتری ــن خاط ــرات
اوق ــات فراغ ــت ش ــما عزی ــزان را فراه ــم آورد.

چرا به کروز برویم؟
ســفرهای دریایــی یکــی از روح نوازتریــن و آرامبخشتریــن ســفرهای
دنیاســت .هــوای پــاک ،نســیم مالیــم دریــا و صــدای امــواج دریــای
آبــی و مرغــان دریایــی روح و جســم مــا را نــوازش میدهــد.

درباره مرکز کروز عالءالدین
مرکــز کــروز عالءالدیــن
بــا هــدف ارائــه برتریــن ،مناســبترین
و متنوعتریــن تورهــای کــروز دریاهــا و
اقیانوسهــای رویایــی دنیــا تأســیس گردیــده اســت.
در ایــن مرکــز تیمــی متشــکل از مدیــران مجــرب و
کارمنــدان حرفــهای گــرد هــم آمدهانــد تــا شــما را بــا
رویاییتریــن و شــیرینترین خاطراتتــان پیونــد دهنــد.
برنامــه ســفرهای دریایــی عالءالدیــن شــامل انــواع تورهــای
گروهــی ماهیانــه بــا تورلیــدر و بــدون تورلیــدر و نیــز تورهــای
انفــرادی بهصــورت هفتگــی میباشــد.
هدف مرکز کروز سفرهای عالءالدین فراهم کردن سفرهایی
رویایی و شیرین ،با کیفیت و قیمت متناسب با
خدمات ارائه شده برای شما عزیزان و همراهان
عالءالدین است.

در اینجــا برخــی از مزایــای ســفرهای دریایــی کــروز را بــرای شــما
عزیــزان شــرح ميدهيــم:
 اقامت در هتلی مجلل با کابینهای زیبا کشــتیهای تفریحــی کــروز درطــول شــب از یــک بنــدر بــه بنــدردیگــر و از یــک کشــور بــه کشــوری دیگــر در دریــا حرکــت میکننــد و
شــما نیــازی بــه  Check outاز هتــل ،ترانســفر بــه ایســتگاه راه آهــن
یــا فــرودگاه و ترانســفر بــه هتــل مقصــد و  Check inدر هتــل مقصــد
نداریــد .از بهتریــن امکانــات هتــل اســتفاده کــرده ،اقامتــی رویایــی در
کابینهــای زیبــا خواهیــد داشــت و روز دیگــر در یــک جزیــره یــا
شــهری دیگــر خواهیــد بــود.
 سفرهای کروز معموالً بهصورت فولبرد میباشد. وجــود تعــداد زیــاد مســافر هیجــان و گرمــای خاصــی را بــهســفر میبخشــد کــه از مزایــای مهــم ایــن ســفرهای دریایــی اســت.
 وجــود امکانــات گوناگــون تفریحــی و ورزشــی ،رســتورانهایمتنــوع ،برنامههــای ســرگرمکننده و فضایــی پــر از شــور ونشــاط
بــرای تمامــی ســنین.
 بازدیــد از جزایــر و بندرهــای رویایــی دنیــا و آشــنایی بــامکانهــای دیدنــی و آشــنایی بــا فرهنــگ و غذاهــای ملــل مختلــف
ایــن مقصدهــا.
 دیــدن شــهرها و بنــادر زیبایــی کــه معمــوالً در ســفرهای رایــجاروپایــی کمتــر بازدیــد میشــوند.
 وجــود یــون منفــی در هــوای دریــا باعــث کاهــش اســترس،افزایــش قــدرت جــذب اکســیژن،افزایش کیفیــت خــواب ،افزایــش
نشــاط و هوشــیاری بیشــتر میگــردد.

