
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

זה יאפשר מרתק מסלול שייט  
האוכל והתרבות בארבעה נתיבי מים מעניינים , המרהיביםמהנופים ליהנות 

נבקר . דנובה ונהר הדנובה עצמו-תעלת המיין, נהר המיין, נהר הריין: בגרמניה
 ורטהייםכו עיירות וכפרים ציורייםבנירנברג ווקובלנץ בערים מרתקות כמו 

המאפשרים תאיםמרווחים עם , נוחה ומאובזרת, מקסימהבספינה נפליג .במברגו
מעשה ידיו של שף כמו גם מארוחות מפנקות , ליהנות מנופי הנהר באופן מלא

בתנאי פאר הולמים, נפליג בנופים שכמו נלקחו מסיפורי אגדות. הספינה  
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הספינה תעבור 
 2019בחורף 

, שיפוץ מאסיבי
שיכלול החלפת 

כל הריהוט 
שיפוץ , בספינה

כל השטחים 
יים וכמו הציבור

כן מערכות 
המיזוג 

. והאינסטלציה
הביסטרו הנינוח עם , הבאר הפנורמי העגול ורחבת הריקודים, קלין המהודררהט

ואולם הקבלה עם בוטיק המזכרות הם רק חלק ממגוון השירותים , פינת האינטרנט
, לצד מסעדת גורמה, יש מעלית המקשרת בין הסיפונים. על הספינה המפוארת

בעודכם , קוזי ומרפסת שמש בה ניתן להתרווח על כסאות נוח עם משקה'ג, סאונה
.צופים בנופי הנהר החולפים לעיניכם  

• סיפון שמש • חדר אוכל • בר פנורמי ורחבת ריקודים , טרקלין מרכזי בספינה
• רדיו •  ןלווייהטלוויזי: בחדרים. עמדת אינטרנט• קוזי 'ג• סאונה • ספא • מעלית 
חלון • ר "מ 14• מיזוג אוויר • מייבש שיער • חדר אמבט • בר  מיני• כספת 
 153: אורחים בספינה.פינת ישיבה מול חלון צרפתי• ר "מ 17: בסוויטותצרפתי

. מקסימום  



 

  

מעל גובה פני ( :סיפון תחתון
 14: תאים בגודל 11 –) המים

ר עם חלון מרובע שלא "מ
מעל ( :סיפון אמצעי. נפתח

תאים  30 –) גובה פני המים
בתאים חלון . ר"מ 14: בגודל

. צרפתי גדול שנפתח לכל אורכו
עם חלון , ר"מ 17סוויטות  2

, צרפתי גדול שנפתח לכל אורכו
.כולל פינת ישיבה  

מעל גובה פני ( :סיפון עליון
 14: אים בגודלת 28 –) המים

בתאים חלון צרפתי גדול . ר"מ
סוויטות 4. שנפתח לכל אורכו  

עם חלון צרפתי , ר"מ 17 
כולל , גדול שנפתח לכל אורכו

.פינת ישיבה  
כל התאים בשלושת הסיפונים 

בסיפון התחתון התאים זהים . למעט הסוויטות ,דלם ובצורתםוזהים לחלוטין בג
.למעט גודל החלון  

   



  


