
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פריחת הצבעונים היא אירוע יוצא
אשר קורה רק פעם בשנה , דופן

ולכם יש  –לתקופה קצרה 
הנכם . כרטיסים לשורה הראשונה

מוזמנים להצטרף אלינו לחגיגת 
בואו של האביב וליהנות מפריחת 
.הצבעונים המרשימה של הולנד  

בנוסף למראות עוצרי הנשימה של 
, שדות הטוליפים בגני קוקנהוף

הכנו לכם תוכנית סיורים עשירה 
אתכם למיטב האתרים  אשר תיקח

כל אלה בנוסף . בהולנד ובלגיה
, לערים והעיירות אמסטרדם

, גנט', ברוז, רוטרדם, האג, דלפט
.בריסל ואנטוורפן  

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   Royal Emerald -ה    
נוסעים בתאים  171היכולה לארח עד , מודרנית 

הספינה . שרובם כוללים מרפסת פרטית, מרווחים
תוכננה להסב את מירב הנוחות והפאר עם 

מסעדה משובחת , חדרים מרוהטים בטוב טעם
וטרקלין באר מרווח ומואר עם חלנות פנורמיים 

האווירה על הספינה רגועה . מהרצפה עד התקרה
כדי שברגע שתעלו , אמצעיתובלתי 

הצוות מנוסה . עליה תרגישו בבית
ותזכו לשירות קשוב ויעיל על , וידידותי

.סיפונה  
 

מיזוג אוויר מלא בכל : בספינה
חנות • החדרים והשטחים הציבוריים 

• מעלית בין סיפונים • מזכרות קטנה 
) באנגלית(ספרייה • חדר כושר 

שירות • ומשחקי שולחן בטרקלין 
חיבור אינטרנט • ) בתשלום(ה כביס

Wifi  •  
 

• וולט  220שקעי חשמל במתח : בחדרים
מבחר • טלפון • כספת • שירותים /מקלחת

 L’Occitaneמוצרי טואלטיקה של 

 

 

 



 

 

כל חדר . לשקוע בפאר והנוחות של התאים המרווחים ברויאל אמרלד
 5בית זמני על הנהר בתנאים המשתווים לאלו של מלונות 

להחליף כוחות וליהנות אחרי יום של 
אינטרנט  גישת, התאים כוללים גם טלוויזיות שטוחות

חדרי הרחצה . ארונות מרווחים ומיזוג אוויר
כוללים את הטכנולוגיה העדכנית ביותר 

, נעלי בית נוחות, אנו מציעים לנוסעינו חלוקי אמבטיה
המלון הצף שלנו יספק גם את 
אנו מברכים אתכם עם ההגעה לאבן החן 

. הרויאל אמרלד, המיוחדת הזו
 

 מפרט הספינה

לשקוע בפאר והנוחות של התאים המרווחים ברויאל אמרלד פשוט
בית זמני על הנהר בתנאים המשתווים לאלו של מלונות , הוא מקום מפלט

להחליף כוחות וליהנות אחרי יום של , מקום מעולה לנוח. בעיצוב עכשווי, 
התאים כוללים גם טלוויזיות שטוחות. סיורים באתרים חדשים

ארונות מרווחים ומיזוג אוויר, מיני באר, כספת, אלחוטית חינמית
כוללים את הטכנולוגיה העדכנית ביותר , מרווחים מהסטנדרט הנפוץ בספינות

אנו מציעים לנוסעינו חלוקי אמבטיה! ובחלקם יש אמבטיות ממש
המלון הצף שלנו יספק גם את . םמייבשי שיער ומוצרי רחצה וספא לנוחות

אנו מברכים אתכם עם ההגעה לאבן החן . דרישותיהם של המחמירים במטיילים
 המיוחדת הזו

פשוטאפשר 
הוא מקום מפלט

, כוכבים
סיורים באתרים חדשים

אלחוטית חינמית
מרווחים מהסטנדרט הנפוץ בספינות

ובחלקם יש אמבטיות ממש
מייבשי שיער ומוצרי רחצה וספא לנוחות

דרישותיהם של המחמירים במטיילים



 מה בחדרים:
עם מיטות שניתנות להתאמה כשתיים יחידות או מיטה , סוויטות 84על הספינה 

כל , פרט לסוויטות הסטנדרט בסיפון התחתון שלהן חלון מוגבה לנוף הנהר. זוגית
מחופות זכוכית שבלחיצת כפתור , הסוויטות מציעות מרפסות שמש פרטיות

. הופכות למרפסת פתוחה  
 
 סוגי החדרים ברויאל אמרלד:

 
Suite A  – 314חדרים , העליוןבסיפון –

ר והם כוללים מרפסת "מ 27גודלם . 317
טרקלין פנימי וחדר אמבטיה , חיצונית

. מוגדל  
 
Junior Suite A & B בסיפוני האמצע  –

-301וגם  201-202חדרים . והעליון
והם כוללים , ר"מ 23שטחם . 302

. מרפסת שמש לכל האורך  
 

 

 


