
MSC Lirica 
 מיקום פעילות זמן

 תרגיל חירום עבור הצוות בלבד 09:30

10:00 - 

12:00 

 נקודת מפגש

(Sport Materials Destribution) 

 איזור הבריכה,

מקדימה 11קומה   

15:00 - 

18:00 

 נקודת מפגש

(Sport Materials Destribution) 

 איזור הבריכה,

מקדימה 11קומה   

15:30 Memory Game* 
 איזור הבריכה,

מקדימה 11קומה   

16:00 
Guess  מבצע שעוני 

הנחה %04עד   

 חנויות בוטיק,
6קומה   

16:00 
 שיעור ריקוד:

Bachata* 

 איזור הבריכה,

מקדימה 11קומה   

16:30 Let's Play* 
 איזור הבריכה,

מקדימה 11קומה   

16:30 
#MSC Kids 

 משחק מוזיקה

Beverly Hills 
Lounge, 

אמצע 5קומה   

17:00  Fit Dance* 
 איזור הבריכה,

מקדימה 11קומה   

 מיקום פעילות זמן

 מהשעה
18:00 

 הופעה חיה עם
ALMAduo 

L’Atmosphère 

מאחור 6קומה   

 מהשעה
18:30 

 הופעה חיה עם
Lucas Flai 

Lord Nelson Pub 

מקדימה 5קומה   

 מהשעה
19:00 

 הופעה חיה עם

 Duo Power 

Beverly Hills 
Lounge, 

אמצע 5קומה   

 מהשעה
19:00 

 הופעה חיה עם
Myriam&Fotis &  
Rodrigo Fontes 

Le Cabaret  

אמצע 6קומה   

20:15 
 מופע היום:
SOUL VOYAGE 

 Emma Kurijעם 

The Broadway 
Theatre, 

מקדימה 6קומה   

21:00 
 שיעור ריקוד:
Charleston 

Beverly Hills 
Lounge, 

אמצע 5קומה   

21:00 
Black Friday הצעות 

 מיוחדות בכל החנויות

 ,חנויות הבשמים

אמצע 5קומה   

21:15 
DISNEY MOVIES SPECIAL 

 Myriam & Fotis עם
Le Cabaret, 

אמצע 6קומה   

21:30 
The Beatles  מופע מחווה  

 Duo Power עם

Beverly Hills 
Lounge, 

אמצע 5קומה   

22:30 
 שיעור ריקוז:
Bachata 

Beverly Hills 
Lounge, 

אמצע 5קומה   

 תחרות ריקודים  23:00

Beverly Hills 
Lounge, 

אמצע 5קומה   

23:15 
#MSC Generation Live: 
Buzzer Game 

 מועדון נוער
מאחור 11קומה   

00:00 
Fluo Disco Night 

 DJ Livana עם

Blue Club Disco, 

מאחור 11קומה   

 2022 אפריל  29 ,שישי 

M
O

R
N

IN
G

 

E
V

E
N

IN
G

 

HEB 

A
F

T
E

R
N

O
O

N
 

 *Blue Club Disco במקרה של מזג אוויר סוער הפעילות תתקיים בקומה השתים עשרה ב 

  



 חנויות
 מבצעי השמים מיוחדים

הנחה של הבשמים ומוצרי הקוסמטיקה %04עד   
00:11מהשעה  5קומה  חנות הבשמים  

 בלאק פריידי

מהשעונים, תיקים, ובגדים במקביל  %54היום זה היום לחסוך עד כ 

 להצעות נוספות, רק היום!

  00:11חנויות בקומה החמישית והשישית מ 

MSC ספא 
 תספורות ועיצוב שיער 

 הלילה זה הוא ערב הגאלה.

 קבעו תור למעצב השיער המקצועי שלנו
הנחה על הזול מביניהם 304מוצרים וקבלו  3קנו   

 

 מניקור ספא
 יורו במקום 40

יורו 55  
 
 

 קזינו
 חולמים על לאס ווגאס?

 בואו לקזינו לנסות את מזלכם ואולי תזכו בפרסי ענק

Casino Las Vegas, 0קומה    

  

 כרטיסי גירוד יהלומים ופנינים

יורו 100000-נסו את מזלכם ואולי תזכרו בפרסים השווים עד כ  

Casino Las Vegas,  0קומה  

EFFY 

 ליל הגבירות

 הצטרפו לצוות של אפי

 בחנו את עצמכם על איזה דגם של תכשיט 

 

EFFY .מתאים לכם 

 אירוע זה הוא אירוע כיפי, ותכשיט של חברת 

EFFY   יינתן חינם רק על עצם השתתפות 

  

 ברים

 שדרגו את חבילת השתייה שלכם

 אל תפספסו את ההזדמנות לשדרג את חבילת השתייה שלכם.

 תהנו מהמשקאות הטובים ביותר שזמינים היום.

 למידע נוסף בקרו בכל מסעדה או בר.

 השדרוג יכול להעשות לא מאוחר מהיום השני של הקרוז 

 הצעות מועדון שייט 

 

 גלריית תמונות
 טעני ענק ניידים

 השארו מחוברים עם מטענים ניידים  איכותיים מבית 
MSC  

 עם קיבולת גבוהה. ועם העיצוב הענק שלהם, ניתן לנוע בכל מקום.

 יכולת קיבולת של 

0000MHA  ושני כניסות 
USB 

מכשירים באותו הזמן. 1הנותנים לך להטעין   

 קנו את שלכם עוד היום בגלריית התמונות 
 רגעים משפחתיים

 אל תפספסו את ההזדמנות שלכם לצלם תמונות יחד עם המשפחה בזמן השיט.

 שתייה מיוחדת
 

 וודקות בטעמים בלתי נשכחים.

 עד כחמישה סוג וודקה המלווים עם

Russian blini 

יורו 10רק ב   

 

17:00 | L'Atmosphère Bar,  0קומה  
 

 קוקטייל היום
 תות

 Caipirinha   הנחה 104עם  

 בכל הברים
  



 הודעה חשובה
 

אנא חיבשו מסכות באזורים הציבוריים על 
האונייה. אין צורך במסכות בזמן אכילה, או 
שתייה במסעדות וברים. אין צורך במסיכות 

   6לילדים מתחת לגיל 

MSC Lirica 

 
15°C מין 
23°C מקס 

 
 זריחה 05:59
 שקיעה 19:34

 
 הגעה  08:00
 כולם על הסיפון  15:30
 מפליגים 16:00

 
 נמל הבא:
 רודוס

 לימאסול
2222אפריל  29 ,שישי  

 שעות הפתיחה
 ברים ומסעדות

 קומה מיקום זמן

06:00 - 01:00 La Pergola* 11 אמצע 

07:00 - 01:00 Beverly Hills Bar 5 אמצע 

08:00 - 24:00 Coffee Corner 6 אמצע 

08:00 - 22:00 La Canzone del Mare* 
11 

 מקדימה

09:00 - 18:00 Vitamin Bar* 
11 

 מקדימה

11:00 - 22:00 Italian Ice Cream Bar* 
11 

 מקדימה

16:00 - 01:00 Lord Nelson מקדימה 5 פאב 

16:30 - till late Las Vegas Casino Bar 6 אמצע 

17:00 - 24:00 
L’Atmosphère  
Piano Bar 

 אמצע 6

עד  - 22:00 The Blue Club Disco 12 מאחור 

 בהנתן מזג אוויר תקין*

 בריאות ונופש

 איזור תרמי 21:00 - 09:00
11 

 מקדימה

09:00 - 21:00 MSC ספא - Tel: 2555 
11 

 מקדימה

06:00 - 21:00 Fitness Centre 
11 

 מקדימה

07:00 – 19:00  Pools & Whirpools*  11 אמצע 

07:00 – 19:00  Doremi Spray Park* 11 אמצע 

10:00 - 12:00 
15:00 - 18:00 

Meeting Point 
11 

 מקדימה

24hr Virtual Arcade** 6 מאחור 

 בהנתן מזג אוויר תקין*

 בתשלום**

 מועדון ילדים
10:00 - 12:00 
15:00 - 17:00 
20:00 - 22:00 

 Chicco - Tel: 2560 מועדון תינוקות
11 

 מקדימה

09:00 – 17:00 
19:00 – 23:00 

 Lego® Tel: 2560 מועדון ילדים

11/12 

/מקדימה

 מאחור
15:00 - 17:00 
20:00 - 24:00 

 מאחור 12 מועדון נוער

 נקודת מפגש אנטרנט

 מאחור 6 נקודת מפגש אנטרנט 23:00 - 16:00

 ייעוץ שייט עתידי

09:30 - 12:30  MSC אמצע 5  מועדון שייט 

16:00 – 19:00  
20:00 – 22:00  

 אמצע 5 תכנית שייט עתידית

 מארחת דוברת אנגלית
10:00 - 13:00 
16:00 - 22:00 

ואל‘מארחת בין לאומית ג  Tel. 6161 

 מרפאה***
09:00 - 12:00 
16:00 - 20:00 

 מקדימה 7 מרפאה

1111***מקרה חירום רפואי התקשרו   

***בתשלום. אם אתם חווים סימפטומים, או לא מרגישים טוב, אנא צרו קשר עם 

  המרפאה

 ארועי היום

 סגנון לבוש מומלץ:אלגנטי 
 

 לילה אלגנטי
 הלילה זה הוא לילה אלגנטי, בואו להפיק את המיטב.

בואו להנות מספא מפנק, להתחדש בתכשיט יוקרתי, ולנסות את היינות 

 המשובחים שלנו ב

L’ Atmosphère Bar בקומה השישית 

 שעות ההסעדה

 קומה מיקום זמן

 ארוחת הבוקר

07:00 - 08:30 La Bussola מסעדת 
5 

 מאחור

06:00 - 10:00 Le Bistrot מאחור 11 בופה 

10:00 - 11:30 
Le Bistrot בופה 
(Continental Breakfast) 

 מאחור 11

24 hr 
 עמדת שתיה

 קפה, תה, מים
 מאחור 11

 ארוחת צהריים

12:00 - 13:30 La Bussola מסעדת 
5 

 מאחור

11:30 - 18:00 Le Bistrot בופה (Grill) 11 מאחור 

12:30 - 17:00 Le Bistrot מאחור 11 בופה 

12:00 - 01:00 Le Bistrot בופה(Pizzeria) 11 מאחור 

 ארוחת ערב

18:30 - 21:30 Le Bistrot מאחור 11 בופה 

23:00 - 02:00 
Le Bistrot בופה 
(Midnight Snacks) 

 מאחור 11

הסעדה ראשונה*
 

18:30 La Bussola מסעדת 
5 

 מאחור

18:30 L’ Ippocampo מסעדת 
6 

 מאחור

הסעדה שניה*
 

21:00 La Bussola מסעדת 
5 

 מאחור

21:00 L’ Ippocampo מסעדת 
6 

 מאחור
 על מנת להציע לכם את השירות הטוב ביותר, אנא הגיעו בזמן.

דקות מרגע הפתיחה  51דלתות המסעדה ייסגרו לאחר כ   

 מסעדת הבחירה שלי

18:30 - 21:45 L’ Ippocampo מסעדת 
6 

 מאחור
, שפשוט חייגו 1להזמנות ומידע נוסף הגיעו לקבלה, למסעדה בקומה  –לאורחי אוריאה בלבד 

מהחדר שלכם בשעות הפעילות  2516  

 סעודה מיוחדת**

19:00 - 24:00 Kaito Sushi מאחור 6 מסעדת 

22:00 - 24:00 Kaito Sushi Bar  
12 

 מאחור
 **בתשלום

66:61-50:11מהשעה  2106להזמנות התקשרו    

 משלוחי פיצה**
 בתשלום

11:61-56:11מהשעה  00התקשרו למספר    

99התקשרו  2/42שירות חדרים   
אנא מלאו את התפריט הנמצא בחדריכם והניחו אותו מחוץ  51:11-0:11לארוחת הבוקר מ 

של הבוקר הרצוי 6:11לדלת לפני השעה    

 קזינו, גלריית תמונות, וחנויות 

גלריית תמונות-חנות תמונות 23:00 - 16:00  
6 

 מאחור

 אמצע 5 חנויות וחנויות בוטיק 24:00 - 16:00

From 16:30 אמצע 6 משחקי מכונות קזינו 

From 16:30 אמצע 6 משחקי שולחן קזינו 

HEB 

 מידע ימי
  

כאשר נעזוב את נמל לימאסול, האי קיפרו יהיה גלוי לצד הימני של האוניה 

.02:22באיזור השעה   

מישם, האניה תפליג ישירות לכיוון רודוס. האי רודוס הוא הגדול ביותר 

יחדיו. 51-מקבוצתו, האיים הדודקניזים המכילים כ  

לרודוס יש מספר כינוים כמו אי השמש. בעבר, האי היה מפורסם מאוד 

הודות למבנה הקולוסוס שנמצא בו. אותו מבנה נחשב לאחד משבעת פלאי 

 עולם. העיר העתיקה של רודוס הוכרזה כעיר עתיקת יומין חשובה ביותר. 

 היום, זהו אחד היעדים החמים ביותר באירופה.

מיילים ימיים 072המרחק הימי בין לימאסול לרודוס הינו   

 ארועי היום
 סגנון לבוש מומלץ:אלגנטי 

 

  אוטובוס הסעה
ק"מ  1אנו רוצים להודיע לכם שהאוניה תעגון בנמל לימאסול, הממוקם כבערך 

 ממרכז העיר, כרבע שעה נסיעה לשם.

יורו  6יורו לבוגר וכ  7ישנו אוטובוס הסעה מהנמל למרכז בחזרה במחיר של 

 לילד
  

  08:30 אוטובוס ראשון מהנמל

  ,12:30 אוטובוס אחרון מהנמל לעיר

  14:15 אוטובוס אחרון מהעיר חזרה לנמל



 דלפק הנסיעות
 

 זה הזמן המושלם לטייל בייעדים נבחרים.

 הזמינו עכשיו טיולים בדלפק הטיולים
  

 

 

ינס ופדריק קונסטנט‘שעוני לונג   

 שעוני יוקרה

בקרו בחנויות התכשיטים שלנו, ושאלו את מומחה השעונים שלנו על 

 דגמי היוקרה הנבחרים

6חנות התכשיטים, קומה   

 שיעורי ריקוד

 בואו לרקוד עם צוות המרכיות המקצועיות שלנו ג'סי ונונסו

סוגי הריקוד הם:   
11:30   Raggaeton,  מקדימה 11איזור הבריכה, קומה  

21:00   Charleston, Beverly Hills Lounge,  אמצע 5קומה  

22:30   Bachata, Beverly Hills Lounge,  אמצע 5קומה  
  

DISNEY סרטים מיוחדים של 

 Myriam & Fotis עם 

21:15  Le Cabaret,  אמצע 6קומה  
  

THE BEATLES מחווה אל 

Duo Power  עם 21:12    Beverly Hills Lounge,  קומה 
MSC שעות הפתיחה • דלפק הטיולים  

1קומה  דלפק הטיולים  
07:30  - 10:30                                      
15:30 - 22:00 

 מרכזייה
Tel. : 

2241/2242 
07:30  - 10:30                                      
15:30 - 22:00 

 הצעות היום

 תמונות הלילה 

 גלריית התמונות
 

הצלמים שלנו הציבו מספר סטודיואים ברחבי האוניה, אשר נועדו 

.עבורכם הנוסעים   

 נצלו אותם הלילה לצד מסגרות איכותיות

 זכרו, זה לא חובה לקנות אותם

5-12:12/:22 בין השעות 6ו 1חדרי הסטודיו ממוקמים בקומות   

 הצעות הלילה  

 ברים
 נסו את המשקאות האלגנטיים בברים שלנו 

פחות הלילה על מגוון משקאות קונייאק, ארמנאק, וויסקי 022  

  

 

17:30 | L'Atmosphere Bar,   6קומה  

17:30 | Nelson Pub,   5קומה  

 נאום הקפטן וברכת ברוכים הבאים

 ברכת ברוכים הבאים ע"י הקפטן, הסגל הבכיר, והצוות

 לאחר מיכן

 מופע תאטרון:

 :SOUL VOYAGE 

 Emma Kurij  עם

22:15  | The Broadway Theatre,  6קומה  

 אוכל ושתייה
 

 אפרטיף מסטיק
 הגיעו לפאב 

Beverrly Hills Bar 

הנחה 022ותהנו משמפנייה איכותית ויינות טובים, עם   
17:00 |  Beverly Hills Bar,  5קומה  

  

 תחרות ריקודים
 הגיעו לרקוד יחד עם הצוות שלנו בפאב

Beverrly Hills 

 ונסו את המשקה המיוחד שלנו במיוחד הערב 

Ultimate Iced Tea 

הנחה 222עם   
 

 סו את המשקה המיוחד

FLOU 

 הערב הכנו לכם קוקטיילים מיוחדים 

 בואו תהנו

 

23:30 | The Blue Disco Club,  50קומה   

 הצעת המנהל 

MSC ספא 

דקות מסאג' עם נר לחות 02  

דקות מסאג' ראש בסגנון באלי 02  

 שעה חוויה באיזור התרמי

569יורו במקום  99הכל ב   

  מידע חשוב 

 
 

 הבריאות שלכם חשובה לנו

במידה והינכם מרגישים סימפטומים, מרגישים לא טוב, או חום, 

מהחדר. במקביל  5555בבקשה צרו קשר עם המרפאה שלנו במספר 

 אנא הקפידו על כללי שטיפת ידיים והגיינה בריאה

 תרגול בטיחות  לצוות העובדים

עבור הבטיחות של כולם תרגיל בטיחות כללי ייתבצע לצוות העובדים 

. אורחים לא צריכים להשתתף29:02בלבד ב   

 

 מגבות הבריכה

בחדריכם תמצאו מגבות בריכה לשימוש בבריכה, או בחוף במידה 

ותרצו לקחת איתכם. אנא השאירו מגבות משומשות בחדריכם והם 

יוחלפו עם חדשות. כאשרת תקחו את המגבות החדשות, הם יילקחו 

בעמדת הבידוק, ובמקומה תקבלו מגבת חדשה. שימו לב, במידה 

ומגבת תאובד/לא תוחזר תחויבו בכעשרים יורו לפני החזרה לנמל 

 חיפה

 

 חשבון ילדים

 בקרו את חשבון ילדכם על ידי בקשה בקבלה וקביעת מסגרת בזבוזים 

 על ילדיכם

.במידה ולא תגבילו את חשבון ילדכם, הם עלולים לגרור חיובים לא רצויים  

 

 

  

  

  

 תנאי דלפק הטיולים
ע"י השתתפות בסיורי דלפק הטיולים, אתם מסכימים לתנאים 

 ולהוראות הנתנים ע"י הצוות והמדריך
 גלו את האזורים היפים ביותר ברודוס

גלו את הקסם של רודוס בעזרת טיולים מאורגנים המוצעים בדלפק 

 הטיולים.

 אנחנו מציעים מגוון רחב של טיולים מכל הסוגים.

  1דלפק הטיולים, קומה 
  

  (ROD02 לינדוס

לפני הספירה.  52-הוקמה ע"י שבט הנקרא דוריאנס באיזור המאה ה

 לינדוס ממוקמת באיזור הררי הממוקם על נוף 

   ק"מ מהעיר של רודוס  12של כ  

  (ROD03  החורבות של קמירוס

מחוזות, האמצעי שהיה אתר הישוב  0העיר העתיקה נבנתה על גבי 

 במרכזי והוקם ע"י הדוריאנים.

תוכלו לראות את שרידי העיר, הכוללים סוסים וחוות, מקדשים, ומבנים 

 שתנבנו לצד פסלים עתיקים

 בואו לרקוד
 אם אתם אוהבים  לרקוד הגיעו הערב אל הפאב 

Beverly Hills 

 5קומה  ,Beverly Hills Lounge| 23:00בקומה החמישית

 אמצע
 

FLUO DISCO NIGHT 

 dj livana עם

00:00 | The Blue Club Disco,  מאחור 12קומה   



MSC Lirica 
 מיקום פעילות זמן

 מתיחות* 10:00
 איזור הבריכה,

מקדימה 11קומה   

10:00 - 
12:00 

 נקודת מפגש
(Sport Materials Destribution) 

 איזור הבריכה,
מקדימה 11קומה   

 ארובי* 10:30
 איזור הבריכה,

מקדימה 11קומה   

11:00 Ocean Trap* 
 איזור הבריכה,

מקדימה 11קומה   

11:30 
 שיעור ריקוד:
Sirtaki * 

 איזור הבריכה,
מקדימה 11קומה   

15:00 - 
18:00 

 נקודת מפגש
(Sport Materials Destribution) 

 איזור הבריכה,
מקדימה 11קומה   

15:30 Vertical Labyrinth* 
 איזור הבריכה,

מקדימה 11קומה   

16:00 
 שיעור ריקוד:
Salsa * 

 איזור הבריכה,
מקדימה 11קומה   

16:30 Coca, Fanta, Sprite* 
 איזור הבריכה,

מקדימה 11קומה   

16:30 #MSC קרב מוזיקה  
Beverly Hills 
Lounge, 

אמצע 5קומה   

17:00  Fit Dance* 
 איזור הבריכה,

מקדימה 11קומה   

 מיקום פעילות זמן

 מהשעה
18:00 

 הופעה חיה עם
ALMAduo 

L’Atmosphère 

מאחור 6קומה   

 מהשעה
18:30 

 הופעה חיה עם
Lucas Flai 

Lord Nelson Pub 

מקדימה 5קומה   

 מהשעה
19:00 

 Duo Power הופעה חיה עם
Beverly Hills 
Lounge, 

אמצע 5קומה   

19:15 MSC Logo Event 
Logo Shop,  

אמצע 5קומה   

 מהשעה
19:30 

 הופעה חיה עם
Rodrigo Fontes 

 Myriam & Fotis עם

Le Cabaret  

אמצע 6קומה   

20:15 
 מופע תאטרון:
SWING 

The Broadway 
Theatre, 

מקדימה 6קומה   

20:45 Smoky Cocktails Demo 
L’Atmosphère 

מאחור 6קומה   

From 
20:30 

 לילה לבן

Beverly Hills 
Lounge, 

אמצע 5קומה   

21:00 
 שיעור ריקוד:
Foxtrot 

Beverly Hills 
Lounge, 

אמצע 5קומה   

21:00 
#MSC ילדים 
Doremix Kids Club Live 

Le Cabaret, 

אמצע 6קומה   

22:00 
 שיעור ריקוד:
Mix Latino 

Beverly Hills 
Lounge, 

אמצע 5קומה   

 ריקודים מסביב לעולם 23:00

Beverly Hills 
Lounge, 

אמצע 5קומה   

 הפוך לכוכב קריוקי 23:00
Blue Club Disco, 

מאחור 11קומה   

23:15 
#MSC Generation Live:  

 בנים נגד בנות
 מועדון נוער

מאחור 11קומה   

00:00  
White Disco Night 

עם  DJ Livana 

Blue Club Disco, 

מאחור 11קומה   

 2022 אפריל  30 ,שבת 

M
O

R
N

IN
G

 

E
V

E
N

IN
G

 

HEB 

A
F

T
E

R
N

O
O

N
 

 *Blue Club Disco במקרה של מזג אוויר סוער הפעילות תתקיים בקומה השתים עשרה ב 



 חנויות
 ארוע תכשיטי אופנה

על מוצרי 606חסכו עד   

  swaroviski , trollbeads, coeur de lion , marjorica, ondina  ורבים נוספים 

,חנויות התכשיטים 5קומה     

 יום מיוחד

 הנחות מעולות במיוחד היום.

הנחה על תיקים, שעונים, משקפיים, ומוצרים רבים נוספים. 505חסכו עד   
 חנויות בקומה החמישית והשישית

MSC LOGO EVENT 

 מוצרים איכותיים ומקוריים מבית

MSC 

 מצאו את מוצר הדגל המתאים לכם, 

 הנו ממזכרת טובה ובלתי נשכחת

Msc Logo shop,  קומה 

MSC ספא 
 

 עיצוב שיער ותספורות
12יורו במקום  10שלמו   

הנחה על הזול מביניהם 306מוצרים וקבלו  3קנו   

  

 פדיקור ספא 
20יורו במקום   50  

 קזינו
 ב

MSC 

 חינם זה חינם

נקודות בזמן השייט שלכם ותקבלו באופן אוטומטי שייט מתנה לשני  9999הרוויחו 

 אנשים* בחינם

.*לפי תנאי החברה, לברורים בידקו עם צוות הקזינו  

  

 חולמים על 
LAS VEGAS? 

 חולמים על לאס ווגאס? שחקו במכונות המשחק עם סיכוים לזכות בפרסים שווים!
Casino Las Vegas,  6קומה  

EFFY 
EFFY  

 תכשיטים בסגנון יהלום

 תכשיטי מותג

EFFY 

 בסגנון יהלום איכותי

 הכנסו היום לגרלה עם סיכוי לזכות

 במתנה

EFFY  6חנות בוטיק קומה  

  

 ברים

 קוקטייל ויטמינים
 מגוון קוקטיילים של פירות וירקות, בריאים ומענגים.

מהמחיר 106רק היום עם הנחה מיוחדת של   

11:00 - 18:00 | Vitamin Bar,  11קומה   

 הצעות מועדון השייט 
הנחה %05הנו מהטבות כרטיסי המועדון שלנו וחסכו עד   

55  Classic למחזיקי כרטיס 

 106   Silver למחזיקי כרטיס 

 156  Gold למחזיקי כרטיס 

 106   Diamond למחזיקי כרטיס 

.תנאים  

תקף לחנות התמונות בשיט הנוכחי בלבד. לא יכול להיות משולב עם שום הצעה נוספת 

 מחנות התמונות.

11לא תקף לנוסעים מתחת לגיל    

 גלריית תמונות
 פרופיל תמונות

מהתמונות האהובות עליכם ועם הרכישה תקבלו תמונות לוגו  5ערבבו 

 אכותית של

MSC 

 הגיעו לגלריית התמונות עוד היום להשיג את שלכם
6גלריית התמונות קומה   

 

 שתיה מיוחדת

סוגי רום 5  
יורו 11סוגי משקאות רום איכותיים במחיר בלתי מנוצח של  5  

 שוקולדים יוקרתיים מגיעים בליווי המשקה

13:70  | L'Atmosphère Bar,   6קומה   

  

 קוקטייל היום

הנחה 106מרגריטה קפואה ב   
 בכל הברים



 הודעה חשובה

אנא חיבשו מסכות ברחבי האוניה, ניתן להוריד מסכות 

 במסעדות, ובתי הקפה.

לא צריכים ללבוש מסיכה.  6ילדים מתחת לגיל   

קבלת מסיכה חלופית ואפשרות למדוד חום תהיה אפשרית 

00:11-00:11בפאב בקומה החמישית  בין   

 מסיכות חליפיות ובדיקת חום ניתן לקבל ולעשות בקבלה או בפאב

00:11-00:11בין השעות  5בקומה    LORD NELSON 

                                         

MSC Lirica 

 
18°C מין 
21°C מקס 

 
 זריחה 06:15
 שקיעה 19:53

 
  הגעה  09:00
 כולם על הסיפון  17:30
 מפליגים 18:00

 
 נמל הבא:
 סנטוריני

 
 2022 אפריל 30 ,שבת

 שעות פתיחה
 ברים ומסעדות

 קומה מיקום זמן

06:00 - 01:00 La Pergola* 11 אמצע 

07:00 - 01:00 Beverly Hills Bar 5 אמצע 

08:00 - 24:00 Coffee Corner 6 אמצע 

08:00 - 22:00 La Canzone del Mare* 
11 

 מקדימה

09:00 - 18:00 Vitamin Bar* 
11 

 מקדימה

11:00 - 22:00 Italian Ice Cream Bar* 
11 

 מקדימה

17:00 - 01:00 Lord Nelson מקדימה 5 פאב 

17:00 - 24:00 
L’Atmosphère  
Piano Bar 

 אמצע 6

 אמצע Las Vegas Casino Bar 6 עד מאוחר - 18:30

 מאחור The Blue Club Disco 12 עד מאוחר - 22:00

 בהנתן מזג אוויר תקין*

 בריאות ונופש

 איזור תרמי 21:00 - 09:00
11 

 מקדימה

09:00 - 21:00 MSC ספא - Tel: 2555 
11 

 מקדימה

 חדר כושר 21:00 - 06:00
11 

 מקדימה

 אמצע 11 בריכה ושעשועי בריכה*  19:00 – 07:00

07:00 – 19:00  Doremi Spray Park* 11 אמצע 

10:00 - 12:00 
15:00 - 18:00 

 נקודת מפגש
11 

 מקדימה

24hr Virtual Arcade** 6 מאחור 

 בהנתן מזג אוויר תקין*

 בתשלום**

 מועדון ילדים
10:00 - 12:00 
14:00 - 16:00 
19:00 - 21:00 

 Chicco - Tel: 2560 מועדון תינוקות
11 

 מקדימה

09:00 – 17:00 
19:00 – 23:00 

 Lego® Tel: 2560מועדון ילדים

11/12 

/מקדימה

 מאחור
15:00 - 17:00 
20:00 - 24:00 

 מאחור 12 מועדון נוער

 נקודת מידע אנטרנט

 מאחור 6 נקודת מידע אנטרנט 23:00 - 16:00

 ייעוץ שייט עתידי

09:30 - 11:30  MSC אמצע 5  מועדון שייט 

16:00 – 19:30  
20:00 – 22:00  

 אמצע 5 ייעוץ שייט עתידי

 מארחת דוברת אנגלית
10:00 - 13:00 
16:00 – 20:30  

ואל‘מארחת בינלאומית ג  
Tel. 

6161 

 מרפאה***
09:00 - 12:00 
16:00 - 20:00 

 מקדימה 7 מרפאה

*** 1111למקרה חירום התקשרו   

 ***בתשלום

  אם אתם חווים תסמינים, או לא מרגישים טוב אנא הגיעו למרפאה

 ארועי היום

 קוד לבוש מומלץ:לבן 
 

 חוו מספר חוויות שתייה

 מגוון סוגי משקאות וקוקטיילים ג'ין וטוניק באיכות פרימיום

 בבר

Atmosphere 

, מגוון שילובי אלכוהול מעניינים6קומה   

 

 שעשועים

 שחקו במשחקי ארקייד מעניינים

6קומה   

  

 

MSC ארוע לוגו של 

מוצרים אכותיים מבית    MSC  

MSC זמינים הלילה בחנות הרשמית של 

 שעות ההסעדה
 קומה מיקום זמן

 ארוחת בוקר

07:00 - 08:30 La Bussola מסעדת 
5 

 מאחור

06:00 - 10:00 Le Bistrot בופה 
11 

 מאחור

10:00 - 11:30 
Le Bistrot בופה 
(Continental Breakfast) 

11 

 מאחור

24hr 
 עמדת שתיה

 קפה, תה, מים

11 

 מאחור

 ארוחת צהריים

12:00 - 13:30 La Bussola מסעדת 
5 

 מאחור

11:30 - 18:00 Le Bistrot בופה (Grill) 
11 

 מאחור

12:00 - 16:00 Le Bistrot בופה 
11 

 מאחור

12:00 - 01:00 Le Bistrot בופה (Pizzeria) 
11 

 מאחור

16:00 - 17:00 
Le Bistrot בופה 
(Afternoon Snacks) 

11 

 מאחור

 ארוחת ערב

18:30 - 21:30 Le Bistrot בופה 
11 

 מאחור

23:00 - 02:00 
Le Bistrot בופה 
(Midnight Snacks) 

11 

 מאחור

 הסעדה ראשונה*

18:30 La Bussola מסעדת 
5 

 מאחור

18:30 L’ Ippocampo מסעדת 
6 

 מאחור

הסעדה שניה*
 

21:00 La Bussola מסעדת 
5 

 מאחור

21:00 L’ Ippocampo מסעדת 
6 

 מאחור
 *על מנת להציע לכם את השירות הטוב ביותר אנא הגיעו בזמן. 

 

 סעודת הבחירה שלי

18:30 - 21:45 L’ Ippocampo מסעדת 
6 

 מאחור
להזמנות ובירורים אנא הגיעו לעמדת הקבלה, מסעדת  –לאורחי אוריאה בלבד   

La Bussola 
 

 סעודה מיוחדת*
19:00 - 24:00 Kaito Sushi מאחור 6 מסעדת 

22:00 - 24:00 Kaito Sushi Bar  
12 

 מאחור
**בתשלום

מהחדר 3706להזמנות התקשרו   

 משלוח פיצה**
 **בתשלום

בלילה 77:67-00:77מהחדר בין השעות 99אנא התקשרו   

99התקשרו  7/42שירות חדרים   
של יום מחרת אנא מלאו את תפריט האוכל המונח בחדריכם  07:77-0:77לארוחת הבוקר מ   

  

 קזינו, גלריית תמונות, וחנויות

גלריית תמונות-חנות תמונות 23:00 - 16:00  
6 

 מאחור

 אמצע 5 חנויות וחנויות בוטיק 24:00 - 19:00

From 18:30 אמצע 6 מכונות משחק קזינו 

From 19:00 אמצע 6 שולחנות משחק קזינו 

HEB 

 מידע ימי

אחרי שנעזוב את רודוס ונמשיך בדרכינו לסנטוריני, נעבור במהלך הערב 

 הלילה לצד האיים 

ALIMIA  ו 
CHALKI 

CHRISTIANA 

 סנטוריני בשמה הרשמי נקראת 
THIRA 

מ דרום מזרחית לחופיה של יוון.“ק 011סנטוריני הוא אי בים האגאי, הנמצא כ  

סנטוריני הוא אחד המקומות שבו נרשמו התפרצויות וולקאניות גדולות במהלך 

 ההיסטוריה.

שנה השאירה גפרית וולקאנית  0611ההתפרצות המינואנית שהתרחשה לפני 

מסביב וזה מה שהוביל כנראה, להתפרקות ההתיישבות המינואנית באי 

מ מדרום. התפרצות זו לוותה גם בגלי צונאמי ענקיים.“ק 001כריתים המצא   

מ.“ק 040המרחק בין רודוס לסנטוריני הוא   

 
 
 



הזמנות טיולים בדלפק 

 הטיולים
 

 זה הזמן לגלות ייעדים חדשים.

 הזמן סיור חוף בדלפק הנסיעות בשביל חוויה ייחודית

 
 הצעות מיוחדות על מותג

GUCCI 

 יוקרה

בקרו בחנות התכשיטים שלנו ושאלו את המומחים על התכשיטים והשעונים 

 הנבחרים

 הנחות על כל דגמי

GUCCI 

 היום

6חנות התכשיטים קומה    

 שיעורי ריקוד
וסו וננסי.‘בואו לרקוד עם צוות המדריכות שלנו ג  

  

11:30 | Sirtaki, Pool Area,  מקדימה 11קומה  

16:00 | Salsa, Pool Area,  מקדימה 11קומה  

21:00 | Foxtrot, Beverly Hills,  אמצע 5קומה  

22:00 | Mix Latino, Beverly Hills,  אמצע 5קומה  
 
SMOKY COCKTAILS DEMO 

20:45 | L’Atmosphère Bar,  מאחור 6קומה  
 

 הפוך לכוכב קריוקי
 שירו בהנאה עם חברים ומשפחה 

23:00 - 23:30 | Blue Club Disco,  מאחור 17קומה  

MSC שעות הפתיחה •דלפק הטיולים  

5קומה  דלפק הטיולים  
09:00 - 10:30                                      
16:00 - 22:00 

 מרכזייה
Tel. : 

2241/2242 
09:00 - 10:30                                      
16:00 - 22:00 

 הצעות היום

 לילה ששווה לזכור 

 גלריית התמונות
 התמונות שלכם מהלילה האלגנטי אמש מחכות לכם

.6בגלריית התמונות בקומה ה   

 קחו אותם אתכם כמזכרת נעימה הביתה.

 מזכרת מהשייט שלכם 

BAR 
 הצטרפו לאווירת חגיגה במסעדת

La Canzone del Mare 

 בקומה האחת עשרה 

 ולפאב

Beverly Hills 

 בקומה החמישית

בקומה החמישית וקנו מזכרת של השייט הביתה. בין היתר ניתן להשיג מגוון מוצרים 

 של החברה כמו כוסות 

MSC 

 ורבים נוספים
כל היום במשך שעות הפעילות   

 ארועי היום:
 

 מופע התאטרון:
SWING 

20:15 | The Broadway Theatre,  מקדימה 6קומה  

 אוכל ושתייה
 

 אפרטיף יווני

 הצטרפו למסורת של העת העתיקה אשר המשיכה עד היום לברים של אתונה!

012תהנו היום מקוקטיילים מיוחדים תוצרת רודוס או אוזו עם הנחה של   

17:00 | Beverly Hills Bar,  5קומה  
 

 מוכנים לנסות משקאות חדשים?
 הצטרפו אלינו הלילה אל

Atmosphere Bar,  6קומה  

 הברמנים שלנו ייספקו לכם קוקטיילים מצויינים.

 מחירים מיוחדים.

20:45 | L'Atmosphère Bar,  6קומה   
 

לילה לבן   
 חווית ערב בלבן

 משקאות קוקטייל מיוחדים הנמזגים באננסים חתוכים

 מחיר מיוחד

20:30 | Beverly Hills,  אמצע 5קומה  

 הצעת המנהל 

MSC ספא 

הנחה על שירותי ספא ייחודיים. 512קבלו   

06:11 - 0:11בין השעות   

  חשוב לדעת 

 
 

 הבריאות שלכם חשובה לנו

במידה והינכם מרגישים סימפטומים, מרגישים לא טוב, או חום, 

מהחדר. במקביל  0000בבקשה צרו קשר עם המרפאה שלנו במספר 

 אנא הקפידו על כללי שטיפת ידיים והגיינה בריאה

 

 מגבות הבריכה

בחדריכם תמצאו מגבות בריכה לשימוש בבריכה, או בחוף במידה 

ותרצו לקחת איתכם. אנא השאירו מגבות משומשות בחדריכם והם 

יוחלפו עם חדשות. כאשרת תקחו את המגבות החדשות, הם יילקחו 

בעמדת הבידוק, ובמקומה תקבלו מגבת חדשה. שימו לב, במידה 

 ומגבת תאובד/לא תוחזר תחויבו בכעשרים יורו לפני החזרה.

 

 חשבון ילדים

 נהלו את חשבון הילדים ע"י בקשה בקבלה. תוכלו להגביל אותו כמובן.

  שימו לב במידה ולא תגבילו אותו, עלולים להצבר חיובים לא רצויים.

 
 
 

MSC  מועדון שייט 

 גלו את מועדון השייט ותהנו מעולם חדש של הטבות. 

. 5צרו קשר עם ייועצת השייט פאטמה, ליד איזור הקבלה בקומה 

 אתם יכולים להזמין כבר עכשיו שם את השייט הבא שלכם.

 

 

  

  

  

 תנאי דלפק הנסיעות
על ידי חתימה ותשלום לטיול מאורגן בדלפק הנסיעות, האורחים 

 מתחייבים לתנאי דלפק הנסיעות והצוות
 
 

 הזמינו טיולים באופן רשמי דרך 

MSC 

 מדלפק הטיולים
 מידע נוסף זמין עכשיו בדלפק הטיולים בקומה החמישית!

  (JTR05) המיטב של סנטוריני

 גלו את היסטוריית האי, בירתו והנוף הדרמטי.

 בתחילה נגיע לאקרותירי העתיקה, עיר מרכזית בתקופה המינואנית. 

 בקרו בבירה 
FIRA 

 בירת סנטוריני .

 לבסוף נגיע ל 
OIA  

 הכפר שכולו בבתים כחולים ולבנים אשר נמצא על קצות ההרים.
                                                                                                                                                                

 OIA (JTR01) כפר 

כפר יווני טיפוסי, מאופיין ברחובות צרים, כנסיות מסורתיות בלבן עם כיפות 

 וגגות כחולים

WHITE NIGHT 
Dress in your best white clothes and join us for an 

unforgettable White Night.  72:02מהשעה  | Beverly 

Hills,  אמצע 5קומה  
 

 ריקודים מסביב לעולם
 הצטרפו אל הצוות שלנו לטיול מדהים מסביב לעולם

23:00 | Beverly Hills,  אמצע 5קומה  
 

WHITE DISCO NIGHT 

 DJ Livana עם

00:00 | The Blue Club Disco,  מאחור 17קומה  



MSC Lirica 
 מיקום פעילות זמן

09:00 - 
21:00  

 ייעוץ שיער חינמי
 ,ספא אוריאה

מקדימה 11קומה   

 הליכת בוקר ומתיחות*  10:00
 איזור הבריכה,

מקדימה 11קומה   

 אירובי*  10:30
 איזור הבריכה,

מקדימה 11קומה   

 משחק זכרון* 11:00
 איזור הבריכה,

מקדימה 11קומה   

11:30 
 :שיעור ריקוד

 Sirtaki * 

 איזור הבריכה,

מקדימה 11קומה   

15:00 Ring Toss* 
 איזור הבריכה,

מקדימה 11קומה   

15:00 - 

18:00 

 נקודת מפגש:

(Sport Materials Destribution) 

 איזור הבריכה,

מקדימה 11קומה   

15:30 
 שיעור ריקוד:

Cha Cha Cha * 

 איזור הבריכה,

מקדימה 11קומה   

16:00 - 
18:00  

Doremi Family Fun  
Doremiland, 

 קומה  12מקדימה 

16:00 Hit the Target* 
 איזור הבריכה,

מקדימה 11קומה   

תרגיל בטיחות חובה לכל הנוסעים שעלו היום  17:15  

 מיקום פעילות זמן

 מהשעה
18:00 

 הופעה חיה עם
ALMAduo 

L’Atmosphère 

מאחור 6קומה   

 מהשעה
18:30 

 הופעה חיה עם
Lucas Flai 

Lord Nelson 
Pub 

מקדימה 5קומה   

 מהשעה
19:00 

 הופעה חיה עם
 Duo Power 

Beverly Hills 
Lounge, 

אמצע 5קומה   

 מהשעה
19:00 

 הופעה חיה עם
Myriam&Fotis &  
Rodrigo Fontes 

Le Cabaret  

אמצע 6קומה   

 פתיחת בכורה של חנויות היוקרה 20:00
 ,חנות התכשיטים

אמצע 6קומה   

20:15 
 מופע תאטרון
QUEENS OF ROCK 

 Emma Kurij עם

The Broadway 
Theatre, 

מקדימה 6קומה   

21:00 EFFY  Special Sale 
 , חנות התכשיטים

אמצע 6קומה   

21:00 
 שיעור ריקוד:
Jive 

Beverly Hills 
Lounge, 

אמצע 5קומה   

21:30 
Bee Gees Special 

 Duo Power עם

Beverly Hills 
Lounge, 

אמצע 5קומה   

22:00 
Disco Night Special 

 Myriam & Fotis עם

Le Cabaret, 

אמצע 6קומה   

22:30 
 שיעור ריקוד:
Disco 

Beverly Hills 
Lounge, 

אמצע 5קומה   

מהשעה 

00:22 
Flower Glory Night 

Beverly Hills 
Lounge, 

אמצע 5קומה   

23:15  
#MSC Teens Game:  
Welcome Night 

 מועדון נוער
מאחור 10קומה   

00:00 
Flower Glory 70’ Disco 

 DJ Livana עם
Blue Club Disco, 

מאחור 10קומה   

 2022 מאי  2 ,שני 
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 *Blue Club Disco במקרה של מזג אוויר סוער הפעילות תתקיים בקומה השתים עשרה ב 

 



 חנויות
 הצעות מיוחדות בדיוטי פרי

 023אל תחמיצו את ההנחות על מוצרי האלכוהול והסיגריות, עד 

 הנחה

 למידע נוסף בררו עם נציג מהחנות
Duty Free,  5קומה  

  

 אופנה יוקרתית במחירים טובים

Armani,Tommy Hilfiger, Lacoste, CK,  Renne Dhery,  

הנחה 023, וקבלו  1קנו   

Boutique,  5קומה   

MSC ספא 
 חבילת עליה לאוניה

 023דקות וקבלו  52מסאג'ים ו/או טיפולי פנים/גוף של לפחות  4הזמינו 

 הנחה + כרטיס מעבר לאיזור התרמי חינם

 023דקות וקבלו  52טיפולי פנים/גוף של לפחות  6מסאג'ים ו/או  6הזמינו 

 הנחה + כרטיס מעבר לאיזור התרמי בחינם

 קזינו
 עולם של משחקים עבורך

וגלו על ההצעות שלנו:: 6בקרו את קזינו לאס ווגאס בקומה   

מכונות משחק 50משחקי קזינו בשולחן חי ו 5  

 משחקי בינגו ולוטו, משחקי גירוד כרטיסים, ועוד

  

 בשייט של

MSC 

 חינם זה אומר חינם

נקודות חלום בזמן השייט שלכם ותקבלו אוטומטית 9999חסכו   

 שייט לשני אנשים*, בחינם!

 

EFFY 

NAHLA TANZANITE  
Nahla Tanzanite  

סוף סוף הגיעו לאוניה, אנו שמחים להציג עיצובים חדשים ואיכותיים 

 של בית מותג זה.
EFFY Boutique,  6קומה  

 ברים

 שדרגו את חבילת השתייה שלכם

אל תפספסו את ההזדמנות לשדרג את חבילת השתייה 

 שלכם!
 תהנו מהמשקאות הטובים ביותר מתי ואיפה שתרצו!

 למידע נוסף בקרו בכל בר או מסעדה באניה.

 שדרוג החבילה יכול להעשות לא מאוחר מהיום השני של השייט.

 הצעות מועדון השייט 

 גלריית תמונות
 שמרו את זכרונות השייט

 תמונות העליה לאניה שלכם מוכנות, בואו לראות אותם.

 בקרו בגלריית התמונות וקחו את הזכרונות המתוקים הביתה

Photo Gallery 

6קומה   

  

 תנו חיוך
 בואו להצטלם עם צוות הצלמים המקצועי שלנו.

 הצלמים שלנו ייערכו את התמונות בצורה מקצועית ואכותית.

  גלריית הצילום נמצאת בקומה השישית.

 שעשועים

 גיימרים בואו לשחק!

  6משחקי ארקייד בקומה 

*בעבור ילדים שימו לב הורים יקרים שהגבלתם את כרטיסי ילדיכם 

 לסכום הרצוי עבורכם.



 הודעה חשובה

אנא חיבשו מסכות ברחבי האוניה, ניתן להוריד מסכות 

 במסעדות, ובתי הקפה.

לא צריכים ללבוש מסיכה.  6ילדים מתחת לגיל   

קבלת מסיכה חלופית ואפשרות למדוד חום תהיה אפשרית בפאב בקומה 

00:11-00:11החמישית  בין   

 מסיכות חליפיות ובדיקת חום ניתן לקבל ולעשות בקבלה או בפאב

MSC Lirica 

 
16°C מין 
20°C מקס 

 
 זריחה 06:28
 שקיעה 19:49

 
 הגעה  07:30
 כולם על האוניה  19:30
 מפליגים 20:00

 
 נמל הבא:
 קושאדאסי

 פיראוס
 2022 מאי 2 ,שני

 שעות הפתיחה
 ברים ומסעדות

 קומה מיקום זמן

06:00 - 01:00 La Pergola* 11 אמצע 

06:30 - 01:00 Beverly Hills Bar 5 אמצע 

06:30 - 24:00 Coffee Corner 6 אמצע 

08:00 - 23:00 La Canzone del Mare* 11 

09:00 - 18:00 Vitamin Bar* 11 

11:00 - 22:00 Italian Ice Cream Bar* 11 

17:00 - 01:00 Lord Nelson Pub 5 מקדימה 

17:00 - 24:00 
L’Atmosphère  
Piano Bar 

 אמצע 6

עד  - 20:30

 מאוחר
Las Vegas Casino Bar 6 אמצע 

עד  - 22:00

 מאוחר
The Blue Club Disco 12 מאחור 

 בהנתן מזג אוויר תקין*

 בריאות ונופש

 11 איזור תרמי 21:00 - 09:00

09:00 - 21:00 MSC ספא - Tel: 2555 11 

 11 חדר כושר 21:00 - 06:00

 אמצע 11 בריכות ושעשועי בריכה*  19:00 – 07:00

07:00 – 19:00  Doremi Spray Park* 11 אמצע 

 נקודת מפגש 18:00 - 15:00
11 

 מקדימה

24hr Virtual Arcade** 6 מאחור 

 בהנתן מזג אוויר תקין*

 בתשלום**

 מועדון ילדים

10:00 - 12:00 
14:00 - 16:00 

 Chicco - Tel: 2560  מועדון תינוקות
11 

 מקדימה

09:00 - 17:00 
19:00 - 23:00 

 Lego® Tel: 2560 מועדון ילדים
11/12 

/מקדימה

 מאחור
15:00 - 17:00 
20:00 - 24:00 

 מאחור 12 מועדון נוער

 נקודת מפגש אנטרנט
10:00 - 16:00 
18:30 - 23:00 

 נקודת מפגש אנטרנט
 אמצע 5

 מאחור 6

 ייעוץ שייט עתידי

09:30 – 12:00 
15:00 – 19:00 

 מקדימה 5 ייעוץ שייט עתידי ומועדון שייט

 מארחת דוברת אנגלית
10:00 - 13:00 
16:00 - 20:30 

ואל‘מארחת בינלאומית ג  
Tel. 

6161 

 מרפאה***
09:00 - 12:00 
16:00 - 20:00 

 מקדימה 7 מרפאה

1111מקרה חירום רפואי התקשרו  *** 

 בתשלום.***

אם אתם חווים סימפטומים, או לא מרגישים טוב, אנא פנו למרפאה בקומה השביעית 

 ארועי היום
06,06,06-קוד לבוש מומלץ: שנות ה  

  
 כל בר זה יעד שונה ומרתק

 בכל בר הינם יכולים לנסות משקאות שונים ויחודיים

  

 ברוכים הבאים!

לכל הנוסעים החדשים אנו מציעים:סיור ספא מתנה עם מסאג' 

 התנסות קל.

%15הנחות עד   
 

Msc Spa,  מקדימה 11קומה   

 זכרו את הרגעים הקסומים בשייט

 התמונות של רגע העלייה לאניה מוכנות, בואו לראות אותן.

והביאו הביתה זכרונות  6בואו ובקרו בגלריית התמונות בקומה 

 מתוקים.
  

 שעות ההסעדה

 קומה מיקום זמן

 ארוחת בוקר

07:00 - 08:30 La Bussola מסעדת 
5 

 מאחור

06:00 - 10:00 Le Bistrot בופה 
11 

 מאחור

10:00 - 11:00 
Le Bistrot  בופה 
(Continental Breakfast) 

11 

 מאחור

24hr 
 עמדת שתיה

 קפה, תה, מים

11 

 מאחור

 ארוחת צהריים

12:00 - 13:30 La Bussola מסעדת 
5 

 מאחור

11:30 - 18:00 Le Bistrot בופה (Grill) 
11 

 מאחור

12:30 - 17:00 Le Bistrot בופה 
11 

 מאחור

12:00 - 01:00 Le Bistrot Buffet (Pizzeria )בופה 
11 

 מאחור

 ארוחת ערב

18:30 - 21:30 Le Bistrot בופה 
11 

 מאחור

23:00 - 02:00 
Le Bistrot  בופה 
(Midnight Snacks) 

11 

 מאחור

הסעדה ראשונה*
 

18:30 La Bussola מסעדת 
5 

 מאחור

18:30 L’ Ippocampo מסעדת 
6 

 מאחור

הסעדה שניה*
 

21:00 La Bussola מסעדת 
5 

 מאחור

21:00 L’ Ippocampo מסעדת 
6 

 מאחור
 על מנת להציע את השירות הטוב ביותר, אנא הקפידו להגיע בזמן.*

דקות לאחר הפתיחה  51-דלתות המסעדה ייסגרו כ  

 מסעדת הבחירה שלי

18:30 - 21:45 L’ Ippocampo מסעדת 
6 

 מאחור
להזמנות ומידע נוסף אנא הגיעו לקבלה, למסעדת  –לאורחי אוריאה בלבד   

LA BUSSOLA      

מהחדר שלכם בזמן שעות הפעילות  0566בקומה החמישית, או שפשוט חייגו   

 סעודה מיוחדת**

19:00 - 24:00 Kaito Sushi מאחור 6 מסעדת 

22:00 - 24:00 Kaito Sushi Bar  
12 

 מאחור
 בתשלום **

66:66-50:66מהשעה  0606להזמנות אנא חייגו    
 משלוח פיצה**

 בתשלום**

בלילה 66:66עד  56:66מהחדר בין  00אנא התקשרו למספר    

99התקשרו  7/42שירות חדרים   
, להזמנה אנא מלאו את התפריט בחדר והניחו אותו 56:66עד  0:66ארוחת הבוקר מהשעה   

בבוקר של יום מחרת 6:66עד    

 קזינו, גלריית תמונות, וחנויות
08:00 - 09:00 
18:30 - 23:00 

גלריית תמונות-חנות תמונות  
6 

 מאחור

 אמצע 5 חנויות וחנויות בוטיק 24:00 - 20:00

From 20:30 אמצע 6 מכונות משחק קזינו 

From 20.30 אמצע 6 משחקי שולחן קזינו 

HEB 

 מידע ימי
 

אחרי שעזבנו את פיראוס, הנמל של אתונה האוניה תמשיך לנמל 

 הטורקי קושאדאסי.

 בסביבות 

, נעבור ליד האיים מארקוניסוס וגאורגיוס .22:21באיזור השעה   

 11:01כשעה לאח"כ נעבור ליד האי קיאה, ובהמשך בסביבות 

 בלילה נעבור ליד האיים אוויה ואנדרוס.

בבוקר לקראת ההגעה  6:11האי סאמוס יופיע כבר באיזור השעה 

 לקושאדאסי.

  

  ק"מ   601המרחק בין פיראוס לקושאדאסי  הוא  

 ביקורת דרכונים

אנא שימו לב שעל מנת לרדת בפיראוס כל הנוסעים צריכים 

 להביא איתם את הדרכונים 



הזמנות טיולים בדלפק 

 הטיולים
 

 זה הזמן לגלות ייעדים חדשים.

 הזמן סיור חוף בדלפק הנסיעות בשביל חוויה ייחודית.

 פתיחת בכורה של חנויות יוקרה 

 יוקרה

 בואו והצטרפו אלינו לפתיחת הבכורה של תכשיטי ושעוני היוקרה.

 בואו להתרשם מתכשיטים איכותיים.

 אל תחמיצו את ההצעות השוות. 
La Galleria Jewellery  6קומה  

 שיעורי ריקוד
 ריקדו עם חברים בהדרכת צוות הרקדניות המומחיות שלנו ננסי וג'וסו

11:30| Sirtaki,  מקדימה 11איזור הבריכה, קומה  

15:30 | Cha Cha Cha,  מקדימה 11איזור הבריכה, קומה  

21:00 | Jive, Beverly Hills Lounge,  אמצע 5קומה  

22:30 | Disco, Beverly Hills Lounge,  אמצע 5קומה  
 

BEE GEES SPECIAL 

 Duo Power עם

21:30 | Beverly Hills,  אמצע 5קומה  
 

DISCO NIGHT SPECIAL 

עם  Myriam & Fotis 

22:00 | Le Cabaret,  אמצע 6קומה  
 
 
 
 

MSC שעות הפתיחה • דלפק הטיולים  

%קומה  דלפק הטיולים  10:00 - 22:00 

 מרכזייה
Tel. : 

2241/2242 
10:00 - 22:00 

 הצעות היום

 השארו מחוברים 

 אנטרנט

 אל תתנקו מחייכם בזמן השייט.

יורו למכשיר ליום. 01-גלשו באנטרנט עם חבילות ה  

 על מנת להרשם אנא הפעילו את ה

WIFI  

 במכשיר, והכנסו לאתר 

MSCWIFI.COM 

  באתר ביחרו את המסלול הרצוי

 חבילות שתיה מצוינות 

 ברים
 לא הזמנתם חבילת שתיה לפני העליה לאניה?

לא קרה כלום, פשוט תכנסו לכל פאב או מסעדה וצפו בהצעות 

 השוות.

 הינכם יכולים לברר על כל חבילת שתיה בכל מסעדה/פאב.

  חבילות טובות, מחירים מצוינים.

 ארועי היום
 מופע היום:

QUEENS OF ROCK 

 Emma Kurij עם

20:15 | The Broadway Theatre,  מקדימה 6קומה  

 אוכל ושתייה
 קוקטייל היום 

MSC Blue on Blue  

 הנחה על מגוון משקאות  20%
 

 קוקטייל הבית
 בואו לאווירה חגיגית, ובקרו בברים שלנו. 

 נסו את קוקטייל הבית של

MSC   הנחה  215עם  

  בכל הברים  20:00
 

 חגיגות ילדי הפרחים
.26-ו   66-בואו לחגוג באווירת ילדי הפרחים עם מוזיקה של שנות ה   

 בואו לנסות את הקוקטייל

Purple Rain  

 במחיר מיוחד רק הערב 
23:00  The Blue Club Disco,  מאחור 17קומה  

  

 חבילת מוצרי שיער 

MSC ספא 

בקבוקי שמפו ומייבש שיער 2ריכשו   
יורו 6%יורו במקום  %2במחיר של   

  חשוב לדעת 

 
 
 

 תרגיל חירום חובה 

 לכל הנוסעים שעלו היום
 לפני העזיבה ביום עליית הנוסעים תרגיל חירום ייערך. 

לפי פרוטוקול "החיים בים", וחוקי המדינות הבינלאומיים, כל האורחים 

 שעולים צריכים להשתתף בתרגיל ולצפות 

בסרטון ההדרכה המופיעה בטלוויזיה בחדר על מנת להבין פחות או 

 יותר מה לעשות במקרה של סכנה/חירום

  שימו לב, במהלך התרגיל כל הפעילויות על האונייה ייעצרו.
 

 הבריאות שלכם חשובה לנו

במידה והינכם מרגישים סימפטומים, מרגישים לא טוב, או חום, 

מהחדר. במקביל  0000בבקשה צרו קשר עם המרפאה שלנו במספר 

 אנא הקפידו על כללי שטיפת ידיים והגיינה בריאה

 

 עושים הבדל ביחד

 ניתן לתרום כיורו אחד על מנת לעזור לאנשים ולכדור.

 לפרטים, הכנסו לאתר

mscfoundation.org. 
 

 חשבון ילדים

 נהלו את חשבון הילדים ע"י בקשה בקבלה. תוכלו להגביל אותו כמובן.

  שימו לב במידה ולא תגבילו אותו, עלולים להצבר חיובים לא רצויים.

 

 מידע וטיפים עם מארחת בינלאומית

 
  

 

 

  

  

  

 נצלו את הייעדים החמים בדלפק הטיולים
עשרות מקומות וייעדים שווים במיוחד זמינים לסיור עם צוות 

 הדרכה איכותי ואמין.

 למידע וברורים הגיעו לדלפק הטיולים בקומה החמישית.

 שייט מהנה.

  

 תנאי דלפק הנסיעות
על ידי חתימה ותשלום לטיול מאורגן בדלפק הנסיעות, האורחים מתחייבים 

 לתנאי דלפק הנסיעות והצוות.
   (KUS08) אפסאוס ובתי טררס

 

אחד האתרים ההיסטוריים והארכיאולוגים החשובים של 
 טורקיה.

 בית אפסאוס והווילות הרומיות הידועות גם כבתי טררס.

בתי טררס כוללים מבנה מורכב של ווילות עתיקות 
 ויוקרתיות.

 בלב איזור אפסאוס ישנו מוזיאון פנימי.

הפרחיםלילה ילדי   
  01-בואו להזכר ולרקוד באווירת ריקודי דיסקו של שנות ה

23:00 | Beverly Hills,  אמצע 5קומה  



MSC Lirica 

 מיקום פעילות זמן

09:00 - 
21.00 

 ייעוץ שיער חינמי
MSC ספא,  

מקדימה 11קומה   

10:00 Muscular Awakening* 
  ,איזור הבריכה

מקדימה 11קומה   

10:00 - 
12:00 

 נקודת מפגש
(Sport Materials Distribution) 

  ,איזור הבריכה

מקדימה 11קומה   

 ארובי* 10:30
  ,איזור הבריכה

מקדימה 11קומה   

11:00 Beer Mug* 
  ,איזור הבריכה

מקדימה 11קומה   

11:30 
 שיעור ריקוד:
Cumbia* 

  ,איזור הבריכה

מקדימה 11קומה   

15:00 - 
18:00 

 נקודת מפגש
(Sport Materials Distribution) 

  ,איזור הבריכה

מקדימה 11קומה   

15:30 Ocean Trap* 
  ,איזור הבריכה

מקדימה 11קומה   

15:45 
 גלידות
Demonstration & Promotion 

La Canzone Del 

Mare,  11קומה 

 מקדימה

16:00 
JBL  אירוע של בית המותג עד 

הנחה %05  

Duty Free Shop, 

אמצע %קומה   

16:00 
 שיעור ריקוד:
Brazilian Samba * 

  ,איזור הבריכה

מקדימה 11קומה   

16:00 -
18:00 

 Doremi כיף עם המשפחה 
Doremi Land, 

מאחור 11קומה   

 טריוויה עם המארחות 16:30
Le Cabaret, 

אמצע 6קומה   

 מבחן חיות* 16:30
  ,איזור הבריכה

מקדימה 11קומה   

17:00  
 שיעור ריקוד:
 International Hosts עם

Le Cabaret, 

אמצע 6קומה   

 *אימון גופני ומתיחות  17:00
 איזור הבריכה,

מקדימה 11קומה   

 מיקום פעילות זמן

 מהשעה
18:00 

 הופעה חיה עם
ALMAduo 

L’Atmosphère, 

מאחור 6קומה   

 מהשעה
18:30 

 הופעה חיה עם
Lucas Flai 

Lord Nelson Pub 

מקדימה %קומה   

 מהשעה
19:00 

 הופעה חיה עם
Duo Power 

Beverly Hills 
Lounge, 

אמצע %קומה   

 מהשעה
19:00 

 הופעה חיה עם
Rodrigo Fontes &  
Myriam&Fotis 

Le Cabaret,  

אמצע 6קומה   

20:15 
 מופע תאטרון
IDOLS 

The Broadway 
Theatre, 

מקדימה 6קומה   

21:00 
 שיעור ריקוד:
Bachata  

Beverly Hills 
Lounge, 

אמצע %קומה   

21:00 
U2 & Pink Floyd Special 

 Lucas Flai עם
Lord Nelson Pub 

מקדימה %קומה   

21:00 
#MSC Kids Doremi Family 
Numbers Game  

Blue Club Disco, 

מאחור 11קומה   

22:00 
 להיטים בינלאומיים עם
 Rodrigo Fontes 

Le Cabaret, 

אמצע 6קומה   

22:30 
 שיעור ריקוד
Merengue  

Beverly Hills 
Lounge, 

אמצע %קומה   

 קרב שירה 23:00

Beverly Hills 
Lounge, 

אמצע %קומה   

 הפוך לכוכב קריוקי 23:00
Blue Club Disco, 

מאחור 11קומה   

23:15 
#MSC Generation Live:  

 משחק מוזיקה
 מועדון נוער

מאחור 11קומה   

00:00 
Disco Night Club 

 DJ Livana עם

Blue Club Disco, 

מאחור 11קומה   

 2022 מאי  3 ,שלישי 
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 *Blue Club Disco במקרה של מזג אוויר סוער, הפעילות תתקיים בקומה השתים עשרה ב 



 חנויות
JBL מכירות ענק של בית המותג 

האלקטרוניקה המתקדמים ביותר מבית מוצרי  

JBL 

הנחה על מוצרי  105חיסכו   

JBL 

על דגמי %05ועד   

Bose. 

  5קומה  Duty free shop | 00:11מהשעה 

 תיקי מעצבים עם עיצוב ייחודי
Furla, Coccinelle.  הנחה %05עד  

La Galleria Accessories,  0קומה  

MSC ספא 
 אימון אישי הזמינו שלושה והרביעי חינם

MSC חדר הכושר של 

 נועד עבורכם ולהנאתכם האישית לאורך השייט.

הזמינו אימון אישי עם המאמן המוסמך שלנו אשר יידאג עבורכם 

 לתכנית אימונים מקצועית .

 קזינו
 

 לוטו גן עדן

יורו לשורה בלבד 1אתם יכולים לנסות את מזלכם בעבור   

יורו 100,000קופות מתחילים בסכום ענק של    

 ניתן לרכוש ב

 Casino Las Vegas,  0קומה  

 

 שחקו בקזינו לאורך כל הלילה

 משחקי מכונות הקזינו פתוחות כל הלילה

 

EFFY 

EFFY תכשיטי בסגנון יהלומים 

 מגוון תכשיטי יוקרה מבית 

EFFY 

 הכוללים דוגמאת יהלום צהוב
EFFY Boutique 

0קומה    

 ברים
 שדרגו את חבילת השתייה שלכם

אל תפספסו את ההזדמנות שלכם לשדרג את חבילת השתייה, תהנו ממגוון 

 משקאות אכותיים בכל זמן שתרצו.

 לברורים נוספים נא להגיע לכל בר/מסעדה על האוניה.

  את השדרוג ניתן לקנות לא מאוחר מהיום השני של השייט.

 הצעות מועדון השייט 

 

 גלריית תמונות
 מטעני ענק ניידים

 מטעני ענק איכותיים מבית היוצר של 

MSC. 

 המטענים מגיעים עם עיצוב אלומיניום דק.

כניסות 1מילי אמפר ו  0000המטענים כוללים יכולת הטענה של   

USB   

 המאפשרים הטענה של שני מכשירים במקביל.

 רכשו את שלכם עוד היום בגלריית התמונות

  בקומה השישית.

 שתייה מיוחדת

 טעימות בירה

 קריאת חובה לכל חובבי הבירה.

בירות שלנו מהחבית, עם נאצ'וס ורוטב טעים במיוחד 10טעמו עד   

יורו. 1%במחיר טוב של כ   

 

00:11 | Lord Nelson Pub,  5קומה  

 קוקטייל היום
הנחה   105תה קר מיוחד עם    

 בכל הברים



 הודעה חשובה

אנא חיבשו מסכות ברחבי האוניה, ניתן להוריד מסכות 

 במסעדות, ובתי הקפה.

לא צריכים ללבוש מסיכה.  6ילדים מתחת לגיל   

קבלת מסיכה חלופית ואפשרות למדוד חום תהיה אפשרית בפאב 
00:11-00:11האדון נלסון, בקומה החמישית בין   

MSC Lirica 

 
15°C מין 
18°C מקס 

 
 זריחה 06:13
 שקיעה 20:03

 
 הגעה  09:00
 כולם על הסיפון  15:15
 מפליגים 15:30

 
 נמל הבא:
 חיפה

 קושאדאסי
 2022 מאי 3 ,שלישי

 שעות הפתיחה
 ברים ומסעדות

 קומה מיקום זמן

06:00 - 01:00 La Pergola* 11 אמצע 

07:00 - 01:00 Beverly Hills Bar 5 אמצע 

08:00 - 23:00 La Canzone del Mare* 
11 

 מקדימה

08:00 - 24:00 Coffee Corner 6 אמצע 

09:00 - 18:00 Vitamin Bar* 
11 

 מקדימה

11:00 - 22:00 Italian Ice Cream Bar* 
11 

 מקדימה

17:00 - 24:00 
L’Atmosphère  
Piano Bar 

 אמצע 6

17:00 - 01:00 Lord Nelson מקדימה 5 פאב 

עד  - 16:00

 מאוחר
Las Vegas Casino Bar 6 אמצע 

עד  - 22:00

 מאוחר
The Blue Club Disco 12 מאחור 

 בהנתן מזג אוויר תקין*

 בריאות ונופש

 מקדימה 11 איזור תרמי 21:00 - 09:00

09:00 - 21:00 MSC ספא - Tel: 2555 11 מקדימה 

 מקדימה 11 חדר כושר 21:00 - 06:00

 אמצע 11 בריכה ושעשועי בריכה*  19:00 – 07:00

07:00 – 19:00  Doremi Spray Park* 11 אמצע 

10:00 - 12:00 
15:00 - 18:00 

 מקדימה 11 נקודת מפגש

24hr Virtual Arcade** 6 מאחור 

 בהנתן מזג אוויר תקין*

 בתשלום**

 מועדון ילדים
10:00 - 12:00 
14:00 - 16:00 
19:00 - 21:00 

 Chicco - Tel: 2560 מועדון תינוקות
11 

 מקדימה

09:00 - 17:00 
19:00 - 23:00 

 Club Lego® Tel: 2560 מועדון ילדים
11/12 

/מקדימה

 מאחור
15:00 - 17:00 
20:00 - 24:00 

 מאחור 12 מועדון נוער

 נקודת מפגש אנטרנט

 מאחור 6 נקודת מפגש אנטרנט 23:00 - 16:00

 ייעוץ שייט עתידי

 מקדימה 5 מועדון שייט 11:00 - 09:00

16:00 - 19:00 
20:00 - 22:00 

 מקדימה 5 ייעוץ שייט עתידי

 מארחת דוברת אנגלית
10:00 - 13:00 
16:00 - 20:30  

ואל‘מארחת בינלאומית ג  
Tel.  

6161 

 מרפאה***
09:00 - 12:00 
16:00 - 20:00 

 מקדימה 7 מרפאה

1111***למקרה חירום רפואי התקשרו   
 ***בתשלום.

  אם אתם חווים תסמינים או לא מרגישים טוב, אנא צרו קשר עם המרפאה בקומה השביעית

 ארועי היום
 קוד לבוש מומלץ: רגיל  

 

LORD NELSON פאב 

תהנו מאווירת פאב מסורתית, עם מבחר סוגי בירות מרחבי העולם, בנוסף 

אפשר לבחור במגוון משקאות  ביניהם ויסקי, וודקה, רום, ועוד משקאות 

 יוקרה. 
 חבילת עלייה לאוניה

 

 בואו להרגע בשייט
• דקות מינימום וקבלו  01מסאג'ים ו/או טיפולי פנים או גוף של  4הזמינו 

הנחה  %12  
דקות מינימום וקבלו  01מסאג'ים ו/או טיפולי פנים או גוף של  6הזמינו  •

הנחה %12  
Msc ספא,   11קומה  

 
MSC LIRICA  

 ארועי צילום

הצטלמו באזורים שונים באוניה בכל ערב, ואח"כ צרו אלבום עם התמונות 

גלריית התמונות 6האהובות עליכם מההפלגה. קומה   

 שעות ההסעדה

 קומה מיקום זמן

 ארוחת בוקר

07:00 - 08:30 La Bussola מסעדת 
5 

 מאחור

06:00 - 10:00 Le Bistrot בופה 
11 

 מאחור

10:00 - 11:30 
Le Bistrot בופה 
(Continental Breakfast) 

11 

 מאחור

24 hr 
 עמדת שתיה

 קפה,תה,מים

11 

 מאחור

 ארוחת צהריים

12:00 - 13:30 La Bussola מסעדת 
5 

 מאחור

11:30 - 18:00 Le Bistrot בופה (Grill) 
11 

 מאחור

12:30 - 17:00 Le Bistrot בופה 
11 

 מאחור

12:00 - 01:00 Le Bistrot בופה (Pizzeria) 
11 

 מאחור

 ארוחת ערב

18:30 - 21:30 Le Bistrot בופה 
11 

 מאחור

23:00 - 02:00 
Le Bistrot בופה 
(Midnight Snacks) 

11 

 מאחור

הסעדה ראשונה*
 

18:30 La Bussola מסעדת 
5 

 מאחור

18:30 L’ Ippocampo מסעדת 
6 

 מאחור

הסעדה שניה*
 

21:00 La Bussola מסעדת 
5 

 מאחור

21:00 L’ Ippocampo מסעדת 
6 

 מאחור
 *על מנת להציע לכם את השירות הטוב ביותר, אנא הקפידו להגיע בזמן.

דקות לאחר פתיחת המסעדה  51-דלתות המסעדה ייסגרו כ  

 סעודת הבחירה שלי

18:30 - 21:45 L’ Ippocampo מסעדת 
6 

 מאחור
, מסעדת1להזמנות וברורים אנא הגיעו לקבלה בקומה  –לאורחי אוריאה בלבד   

LA BUSSOLA, 

מהחדר שלכם בשעות הפעילות  2516או שפשוט תתקשרו   

 ארוחה מיוחדת**
19:00 - 24:00 Kaito Sushi מאחור 6 מסעדת 

22:00 - 24:00 Kaito Sushi Bar  
12 

 מאחור
 בתשלום**

66:61-50:11מהשעה  2106להזמנות אנא התקשרו    
 משלוח פיצה**

 **בתשלום

בלילה 11:61עד  56:11מהשעה   00אנא התקשרו    
99התקשרו  7/42שירות חדרים   

אנא מלאו את התפריט הנמצא בחדר והניחו אותו מחוץ  51:11-0:11לארוחת בוקר מהשעה 

של בוקר מחרת 6:11לחדר שלכם עד השעה    
 קזינו, גלריית תמונות, וחנויות

גלריית תמונות-חנות תמונות 23:00 - 16:00  
6 

 מאחור

 אמצע 5 חנויות וחנויות בוטיק 24:00 - 16:00

From 16:00 אמצע 6 מכונות משחק קזינו 

From 16:30 אמצע 6 משחקי שולחן קזינו 

HEB 

 מידע ימי

 

לאחר שנעזוב את קוסאדאסי, ניתן יהיה לצפות באי סאמוס מצד 

יהיה ניתן  %1:02שמאל של האוניה. לאחר מכן בערב בסביבות 

לצפות באיים טימאניה, ואיקאריה. שעה אחרי נעבור את האי 

את האי לביטה.  11:%%פאטוס, ולאחר מיכן ניראה באזור השעה 

 קצת אחרי חצות ניתן יהיה לראות את האיים טילוס ורודוס.

מ“ק 0011-המרחק בין קושאדאסי לחיפה הוא כ  

 

 

 ביקרות דרכונים
אנא שימו לב שבנמל קושאדאסי כל הנוסעים המגיעים חייבים 

 להביא איתם את הדרכונים שלהם.



 דלפק הנסיעות
  

עכשיו זה זמן טוב להזמין חבילת טיולים ליעדים 
 החמים במסגרת ההפלגה

 הגיעו לדלפק הנסיעות בקומה החמישית להזמנות 

 חנות שעוני ותכשיטי יוקרה 

 יוקרה

 בואו להתרשם ממותגי התכשיטים המובילים

 . Gucci, Longines, Tissot and Effy  של

6קומה  ,חנויות התכשיטים   

 שיעורי ריקוד 

וסו וננסי‘בואו להנות עם חברים ולרקוד עם המדריכות שלנו ג  

11:30 | Cumbia, מקדימה 11קומה  ,איזור הבריכה  

16:00 | Brazilian Samba, מקדימה 11קומה  ,איזור הבריכה  

21:00 | Bachata, Beverly Hills Lounge,  אמצע 5קומה  

22:30 | Merengue, Beverly Hills Lounge,  אמצע 5קומה  
 

LORD NELSON PUB U2 & PINK FLOYD ערב מיוחד 

עם   Lucas Flai 

21:00 | Lord Nelson מקדימה 5קומה  ,פאב  
 

 שירים בינלאומיים
עם  Rodrigo Fontes 

21:30 | Le Cabaret,  אמצע 6קומה  

MSC שעות הפתיחה • דלפק הטיולים  

0קומה  דלפק הטיולים  
08:30 -10:00                                             
13:00 - 22:00 

 מרכזייה
Tel. : 

2241/2242 
08:30 -10:00                                             
13:00 - 22:00 

 הצעות היום

 השארו מחוברים 

 אנטרנט

 השארו מחוברים בזמן החופשה שלכם.

עם חבילת הגלישה שלכם אתם יכולים להשתמש בוואטסאפ, לשלוח 

 מיילים, ולגלוש באנטנט.

יורו ליום. ניתן לקבל הטבות במידה ומשלמים  2922השירות עולה כ 

 חבילה עבור כמה מכשירים.

 חבילות שתייה שוות 

 ברים

 לא הזמנתם חבילת שתיה לפני ההפלגה?

לא נורא! הגיעו לכל בר או מסעדה על האניה לברר הצעות על 

  חבילות השתיה המגוונות והשוות.

 ארועי היום
 מופע היום:

IDOLS 

20:15 | The Broadway Theatre,  מקדימה 6קומה  

 אוכל ושתייה
 

 שוקולד נוטלה
00בואו והצטרפו לחגיגה מתוקה לילדים ובוגרים, צמוד לבריכה בקומה    

0קרפים במחיר של  %  
11:11 - 10:11 hrs., La Canzone del Mare,  11קומה  

 

 משקאות אלכוהולים מטורקיה

 ערב הוקרה למסורת הטורקית בפאב בוורלי הילס.

על הבירות הטורקיות ראקי ואפס %12קבלו הנחה של   

5פאב בוורלי הילס, קומה  12:11  

 

 טעימות גלידה
 הצטרפו לשפים האטלקים שלנו ב 

La Canzone del Mare 

 וגלו את טעמי הגלידות האטלקיות האגדיות

 נסו את גלידת

SUNDAES ICE CREAM  

הנחה %12עם   

15:55   | la Canzone del Mare,  11קומה  

 
 

 קומבו עיצוב שיער 

MSC ספא 

                                                                                                                        

 תראפיה לשיער+שמפו

  יורו. 00יורו במקום  02רק 

הנחה על הזול מביניהם    %12מוצרים וקבלו  %קנו   

  חשוב לדעת 

 
 

 הבריאות שלכם חשובה לנו

במידה והינכם מרגישים סימפטומים, מרגישים לא טוב, או 

 0000חום, בבקשה צרו קשר עם המרפאה שלנו במספר 

מהחדר. במקביל אנא הקפידו על כללי שטיפת ידיים והגיינה 

 בריאה

 מגבות הבריכה

בחדריכם תמצאו מגבות בריכה לשימוש בבריכה, או בחוף 

במידה ותרצו לקחת איתכם. אנא השאירו מגבות משומשות 

בחדריכם והם יוחלפו עם חדשות. כאשר תקחו את המגבות 

החדשות, הם יילקחו בעמדת הבידוק, ובמקומה תקבלו מגבת 

חדשה. שימו לב, במידה ומגבת תאובד/לא תוחזר תחויבו 

 בכעשרים יורו לפני החזרה לנמל חיפה

 קניה עם כוונה טובה

בכל פעם שאתם קונים מוצר של החברה, אתם תורמים 

 לתכנית צדקה של פיתוח ותכנית מטעם

MSC 

 לפרטים נוספים אנא הכנסו לאתר:

mscfoundation.org. 

 

 

  

  

  

 הפיקו את המקסימום מכל יעד
 לטיול נעים, מאורגן, ובטוח, הזמינו דרך דלפק הטיולים שלנו.

 עם מדריכים מקצועיים, וחוויה מאורגנת.
  

 תנאי דלפק הנסיעות
על ידי חתימה ותשלום לטיול מאורגן בדלפק הנסיעות, האורחים 

 מתחייבים לתנאי דלפק הנסיעות והצוות.

סיורים הסטוריים ותנכיים בנצרת, עין שבע, וכפר נחום    HAF11) 

איזור היסטורי עשיר של זמני עבר, טיול זה כולל נקודות חשובות 

הכנרת-בארץ הקודש  

נבקר בנצרת, אחת הערים הגדולות בישראל. אחר כך נגיע לכפר 

 נחום ועין שבע.
   

ירושלים   HAF05) 

 עיר עשירה בתרבות ומשמעות היסטורית .

 מפגש שירה של ענקים
 תחרות ריקוד ושירה.

23:00   Beverly Hills Lounge,  אמצע 5קומה  

 

 הפוך לכוכב קריוקי
 בואו לשיר באווירה טובה עם חברים ומשפחה.

 

23:00 - 23:30 | Blue Club Disco,  מאחור 17קומה  



MSC Lirica 
 קומה מיקום זמן

09:00 - 
10:00  

דקות( 2נסיון חינמי )‘ מסאג  
MSC ספא, 

מקדימה 11קומה   

09:00 -  
21:00 

 ייעוץ שיער חינם
MSC ספא 

מקדימה 11קומה   

 הליכת בוקר* 10:00
  ,איזור הבריכה

מקדימה 11קומה   

10:00 - 
12:00 

 נקודת מפגש
(Sport Materials 
Destribution) 

  ,איזור הבריכה

מקדימה 11קומה   

10:15 Muscular Awakening* 
  ,איזור הבריכה

מקדימה 11קומה   

 ארובי* 10:30
  ,איזור הבריכה

מקדימה 11קומה   

11:00 Ring Toss* 
  ,איזור הבריכה

מקדימה 11קומה   

11:30 
 שיעור ריקוד:
Mambo * 

  ,איזור הבריכה

מקדימה 11קומה   

15:00 - 
18:00 

 נקודת מפגש
(Sport Materials 
Destribution) 

  ,איזור הבריכה

מקדימה 11קומה   

15:30 Guess The Celebrity* 
  ,איזור הבריכה

מקדימה 11קומה   

16:00 
 שיעור ריקוד:
Country * 

  ,איזור הבריכה

מקדימה 11קומה   

16:00 -  
18:00 

Doremi Family Fun 
Doremiland 

מאחור 12קומה   

 טריווית סרטים* 16:30
  ,איזור הבריכה

מקדימה 11קומה   

16:30 
#MSC Kids Cabin 12006  
Family Game Show 

Beverly Hills 
Lounge, 

אמצע 5קומה   

 טריוויה עם מארחים בינלאומיים 17:00
Le Cabaret  

אמצע 6קומה   

 *אימונים ומתיחות  17:00
  ,איזור הבריכה

מקדימה 11קומה   

 קומה מיקום זמן

 מהשעה
18:00 

 הופעה חיה עם
ALMAduo 

L’Atmosphère 

מאחור 6קומה   

 מהשעה
18:30 

 הופעה חיה עם
Lucas Flai 

Lord Nelson Pub 

מקדימה 5קומה   

 מהשעה
19:00 

 Duo Power הופעה חיה עם

Beverly Hills 
Lounge, 

אמצע 5קומה   

 מהשעה
19:00 

 הופעה חיה עם
Myriam&Fotis &  
Rodrigo Fontes 

Le Cabaret  

אמצע 6קומה   

הנחה 606מכירות חיסול עד  19:00  
 חנויות

קומות  5 & 6 

 מבצעי בשמים 20:00
 ,חנות הבשמים

5קומה   אמצע ,

20:15 
 מופע היום: 
SWING 

The Broadway 
Theatre, 

מקדימה 6קומה   

21:00 
The Beatles מחווה אל 

 Lucas Flai עם

Lord Nelson Pub 

מקדימה 5קומה   

21:00 
#MSC Kids 
Doremix Kids Club Live  

Le Cabaret  

אמצע 6קומה   

21:00 
 שיעור ריקוד:
Kizomba 

Beverly Hills 
Lounge, 

אמצע 5קומה   

22:30 
 שיעור ריקוד:
Sirtaki 

Beverly Hills 
Lounge, 

אמצע 5קומה   

22:45 
80'S Disco Songs מחווה אל 

 Rodrigo Fontes עם

Le Cabaret  

אמצע 6קומה   

23:00 HOLLYWOOD NIGHT 
Beverly Hills 
Lounge, 

אמצע 5קומה   

 הפוך לכוכב קריוקי 23:00
Blue Club Disco, 

מאחור 12קומה   

23:15  
#MSC Generation Live:  
MSC Dance Crew 

 מועדון נוער
מאחור 12קומה   

00:00  
Electronic Disco  Night 

 DJ Livana עם
Blue Club Disco, 

מאחור 12קומה   

 2022 מאי  8 ,ראשון 
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 *Blue Club Disco במקרה של מזג אוויר סוער הפעילויות יתקיימו בקומה השתים עשרה ב 



 חנויות
ערב מכירת חיסול                                                                   

הנחה 506מותגים נבחרים עד   
6ו 5חנויות קומה   

  

  בשמים במחירים מצוינים
  בשמים נבחרים במחירים טובים

5חנויות הבשמים קומה    

MSC ספא 
דקות של רוגע טהור 03  

 בחרו מהאופציות הבאות:
 - Bali Lympatic 'מסאג  

 - Bali Reflexology 'מסאג 

  מסאג' אבני לבה חמות - 

יורו 77יורו במקום  66רק   
  

בקרו אותנו בקומה האחת עשרה או צרו קשר עם קבלת הספא 

2555במספר    

 קזינו

 מזכרת מושלמת

 כרטיסי משחק קזינו מקוריים רק ביורו אחד 

Casino Las Vegas,  6קומה  

 

 כרטיסי גירוד 
יורו פרס 020222נסו את מזלכם ואולי תזכו ב   

 ניתן לקנות אותם בזקינו. 

EFFY 

 מבצע על מכירת יהלומים

 הצטרפו למכירת תכשיטי היהלומים של מותג 

EFFY 

הנחה על מוצרי המותג רק הלילה. 606עם עד   

 קבלו מתנה חינם רק על עצם ההגעה.

EFFY Boutique,  6קומה  

 ברים

תהנו מהצבע -בר ויטמין   

אם אתם אוהבים לשמור על כושר, אז הוויטמין בר הוא המקום 

בשבילכם! תיהנו מקוקטיילי פירות טריים, בהשראת הצבעים 

התוססים של הפירות והירקות ועמוסים בכל טוב. תוכלו לשלב את 

-אחד מפינוקי ה  

Enjoy The Colour 

 הטעימים והבריאים שלנו עם טיפול מיוחד בספא. 

 הצעות מועדון השייט 
 למחזיקי כרטיסי מועדון

55 r Classic למחזיקי כרטיס 

106 Silver למחזיקי כרטיס 

156 Gold למחזיקי כרטיס 

206  Diamond למחזיקי כרטיס 

 תנאים: תקף אך ורק לחנות התמונות בשייט זה. 

 אין אפשרות לשלב הצעה זו עם שום הצעה של חנות התמונות בכל המבצעים.

.81לא תקף לנוסעים מתחת לגיל   

 גלריית תמונות

 תמונות וזכרונות הלילה

 הנחות על תמונות וזכרונות השייט.

בחרו את התמונות האהובות עליכם מהעלייה לסיפון, הלילה האלגנטי, ועוד. 

   שמרו את התמונות והזכרונות המתוקים שבאו איתן.

 פרופיל תמונות

מהתמונות האהובות עליכם, ועם הרכישה שלכם אנו נוסיף  10ביחרו וערבבו 

 תמונת לוגו של החברה

. 

 שתייה מיוחדת

 

 קוקטייל היום
Italian Colada  הנחה 206עם  

 בכל הברים
  



 הודעה חשובה

אנא חיבשו מסכות ברחבי האוניה, ניתן להוריד מסכות 

 במסעדות, ובתי הקפה.

לא צריכים ללבוש מסיכה.  6ילדים מתחת לגיל   

קבלת מסיכה חלופית ואפשרות למדוד חום תהיה אפשרית בפאב 

00:11-00:11בקומה החמישית  בין   

 מסיכות חליפיות ובדיקת חום ניתן לקבל ולעשות בקבלה או בפאב

00:11-00:11בין השעות  5בקומה    LORD NELSON 

                                         

MSC Lirica 

 
16°C מין 
19°C מקס 

 
 זריחה 06:16
 שקיעה 20:12

 
 הגעה  08:00
 כולם על הסיפון  17:30
 מפליגים 18:00

 
 נמל הבא:
 פיראוס

 סנטוריני
 2022 מאי 8 ,ראשון

 שעות הפתיחה
 ברים ומסעדות

 קומה מיקום זמן

06:00 - 01:00 La Pergola* 11 אמצע 

07:00 - 01:00 Beverly Hills Bar 5 אמצע 

08:00 - 23:00 La Canzone del Mare* 
11 

 מקדימה

08:00 - 24:00 Coffee Corner 6 אמצע 

09:00 - 18:00 Vitamin Bar* 
11 

 מקדימה

11:00 - 22:00 Italian Ice Cream Bar* 
11 

 מקדימה

17:00 - 01:00 Lord Nelson  מקדימה 5 פאב 

17:00 - 24:00 
L’Atmosphère  
Piano Bar 

 אמצע 6

18:30 - till late Las Vegas Casino Bar 6 אמצע 

22:00 - till late The Blue Club Disco 12 מאחור 

 בהנתן מזג אוויר תקין*

 בריאות ונופש

 איזור תרמי 21:00 - 09:00
11 

 מקדימה

09:00 - 21:00 MSC  ספא- Tel: 2555 
11 

 מקדימה

 חדר כושר 21:00 - 06:00
11 

 מקדימה

 אמצע 11 בריכות ושעשועי בריכה*  19:00 – 07:00

07:00 – 19:00  Doremi Spray Park* 11 אמצע 

10:00 - 12:00 
15:00 - 18:00 

 נקודת מפגש
11 

 מקדימה

24hr Virtual Arcade** 6 מאחור 

 בהנתן מזג אוויר תקין*

 בתשלום**

 מועדון ילדים
10:00 - 12:00 
14:00 - 16:00 
19:00 - 21:00 

 Chicco - Tel: 2560 מועדון תינוקות
11 

 מקדימה

09:00 – 17:00 
19:00 – 23:00 

 Lego® Tel: 2560 מועדון ילדים

11/12 

/מקדימה

 מאחור
15:00 - 17:00 
20:00 - 24:00 

 מאחור 12 מועדון נוער

 נקודת מידע אנטרנט

 מאחור 6 נקודת מידע אנטרנט 23:00 - 16:00

 ייעוץ שייט עתידי

09:30 - 12:30  MSC אמצע 5  מועדון שייט 

15:00 – 19:00  
20:00 – 22:00  

 אמצע 5 תכנית שייט עתידית

 מארחת דוברת אנגלית

10:00 - 13:00 
16:00 - 20:30 

ואל‘מארחת בינלאומית ג  
Tel.  

6161 

 מרפאה***
09:00 - 12:00 
16:00 - 20:00 

 מקדימה 7 מרפאה

1111***למקרה חירום רפואי התקשרו   
 ***בתשלום

7אם אתם חשים לא טוב, או תסמינים אנא צרו קשר עם המרפאה בקומה    

 ארועי היום
 סגנון לבוש מומלץ:רגיל 

 
 

 נהלי הגעה לחוף בעזרת סירות
(עבור האורחים הרוצים להגיע באופן עצמאי לחוף)  

שימו לב שהאניה לא תעגון בנמל אלא בים לצד סנטוריני, וההגעה לחוף 

 תהיה בעזרת סירות, כל סירה בסביבות המאה איש.

ההגעה לחוף בעזרת הסירות אינה בתשלום, אך על מנת לעשות סדר, אנא 

הצטיידו בכרטיס עבור הסירה אשר ייחולק בבריכה בקומה האחת עשרה בין 

.01:01-0:01השעה   

, יהיה ניתן לאסוף כרטיסים לסירות בקבלה בקומה החמישית. 01:01לאחר 

לאחר שאספתם את כרטיסכם אנא וודאו את זמן היציאה של הסירה שלכם 

 במסך הטלויזיה עם אנשי הצוות האחראים על כך ברחבי האוניה.

לאחר מיכן הגיעו אל התאטרון בקומה השישית בחזית האוניה, ומישם ייקראו 

 לכם לצאת אל הסירות.

0:01הסירה הראשונה תצא לסנטוריני באיזור   

05:01הסירה האחרונה תצא לסנטוריני באיזור   

00:11הסירה האחרונה שתחזור מסנטוריני אל האניה תצא בשעה   

 אנא הגיעו רבע שעה קודם לכן על מנת למנוע אי נעימות
 

 נוסעים שלקחו טיול מאורגן

נוסעים שרכשו סיור מאורגןאינם צריכים לאסוף כרטיס עבור הסירות, עליהם 

 להפגש בנקודת המפגש

.המצוינת בכרטיס שלהם ומשם ילוו ע"י איש צוות אל היציאה מהאניה  
 
 
 

 שעות הסעודה

 קומה מיקום זמן

 ארוחת בוקר

07:00 - 08:30 La Bussola מסעדת 
5 

 מאחור

06:00 - 10:00 Le Bistrot בופה 
11 

 מאחור

10:00 - 11:30 
Le Bistrot בופה 
)Continental Breakfast( 

11 

 מאחור

24hr 
 עמדת שתייה

 קפה,תה,מים

11 

 מאחור

 ארוחת צהריים

12:00 - 13:30 La Bussola מסעדת 
5 

 מאחור

11:30 - 18:00 Le Bistrot בופה )Grill( 
11 

 מאחור

12:00 - 16:00 Le Bistrot בופה 
11 

 מאחור

12:00 - 01:00 Le Bistrot בופה )Pizzeria( 
11 

 מאחור

16:00 - 17:00 Afternoon Snacks 
11 

 מאחור

 ארוחת ערב

18:30 - 21:30 Le Bistrot בופה  
11 

 מאחור

23:00 - 02:00 
Le Bistrot בופה 
)Midnight Snacks( 

11 

 מאחור

 סעודה ראשונה*

18:30 La Bussola מסעדת 
5 

 מאחור

18:30 L’ Ippocampo מסעדת 
6 

 מאחור

סעודה שנייה*
 

21:00 La Bussola מסעדת 
5 

 מאחור

21:00 L’ Ippocampo מסעדת 
6 

 מאחור
 *על מנת להציע לכם את השירות הטוב ביותר, אנא הקפידו להגיע בזמן.

דקות מרגע פתיחת הארוחה  51דלתות המסעדה ייסגרו כ   

 מסעדת הבחירה שלי

18:30 - 21:45 L’ Ippocampo מסעדת 
6 

 מאחור
להזמנות ומידע, הגיעו לדלפק בקומה החמישית, למסעדה בקומה  –לאורחי אוריאה בלבד 

בשעות הפעילות  2516החמישית, או שפשוט תתקשרו מהחדר למספר   

 סעודה מיוחדת**
19:00 - 24:00 Kaito Sushi מאחור 6 מסעדת 

22:00 - 24:00 Kaito Sushi Bar  
12 

 מאחור
 **בתשלום

66:61-17:11מהשעה  2176להזמנות אנא התקשרו    
 משלוח פיצה**

 **בתשלום

11:61-56:11מהשעה  99להזמנות התקשרו    
99התקשרו  7/42שירות חדרים   

אנא מלאו את התפריט בחדר והניחו אותו מתחת לדלת  51:11עד  7:11ארוחת בוקר מ 

בבוקר יום לפני 6:11מחוץ לחדר עד    
 קזינו, גלריית תמונות, וחנויות

גלריית תמונות-חנות תמונות 23:00 - 16:00  
6 

 מאחור

 אמצע 5 חנויות וחנויות בוטיק 24:00 - 19:00

From 18:30 אמצע 6 מכונות משחק קזינו 

From 19:00 אמצע 6 משחקי שולחן קזינו 

ENG 

 מידע ימי

אחרי שנפליג מסנטוריני, האוניה תעשה את דרכה אל פיראוס. 

בלילה, נראה את האי אנטימילוס. במידה ותהיו  1::0בסביבות 

בבוקר, תוכלו לראות את האי איוס גאורגיוס וגם את  01::ערים ב 

תוכלו לראות את האיים 6:01פלופונסוס. בסביבות   

אגיה מרינה, ופלבס שיופיעו לפני העגינה שלנו בפיראוס, נמל 

 אתונה בבוקר.

 המרחק בין סנטוריני לפיראוס הוא:

ק"מ   003  



 טיולים בדלפק הטיולים
 
 

 זה הזמן לגלות ייעדים חדשים.

 הזמן טיול בדלפק הנסיעות בשביל חוויה ייחודית.

יורו 1111שעונים ותכשיטים מתחת ל   

 יוקרה

פנקו את עצמכם עם תכשיט או שעון איכותי מהמותגים המובילים 

 בעולם

6חנות התכשיטים, קומה   

 שיעורי ריקוד
וסו וננסי.‘בואו לרקוד עם צוות המדריכות המקצועיות שלנו ג  

11:30 | Mambo, מקדימה 11קומה  ,איזור הבריכה  

16:00 | Country, מקדימה 11קומה  ,איזור הבריכה  

21:00 | Kizomba, Beverly Hills Bar,  אמצע 5קומה  

22:30 | SIrtaki, Beverly Hills Bar,  אמצע 5קומה  
 

THE BEATLES מופע מחווה אל 

 Lucas Flai עם

21:00 | Lord Nelson Pub,  מקדימה 5קומה  
 

80'S DISCO SONGS TRIBUTE 

עם  Rodrigo Fontes 

22:45 | Le Cabaret,  אמצע 6קומה  
 

ELECTRONIC DISCO NIGHT 

 DJ Livana עם

00:00 | Blue Club Disco,  מאחור 17קומה  

MSC שעות הפתיחה • דלפק הטיולים  

5קומה  דלפק הטיולים  
07:30  - 09:00                                                                     
16:00 - 22:00 

 מרכזייה
Tel. : 

2241/2242 
07:30  - 09:00                                                                     
16:00 - 22:00 

 הצעות היום

 בואו להצטלם ולהראות 

 גלריית התמונות
כל התמונות שלכם מחכות לכם בחנות התמונות בקומה השישית. 

  בואו לחוות ולברר עם ההצעות והחבילות שלנו.

 מזכרת מהשייט שלכם 

 ברים
 הצטרפו לאווירה החגיגית ב

 La Canzone del Mare 

 בקומה האחת עשרה ובבר

Beverly Hills 

 בקומה החמישית

 וקנו מזכרת של השייט הביתה.

 קנו ממוצרי הבית של החברה כמו כוסות ומוצרים שונים

  

 ארועי היום
 

 מופע היום:
SWING 
 מופע מוזיקאלי מקסים של צוות האניה

20:15 | The Broadway Theatre,  מקדימה 6קומה  

 אוכל ושתייה
 

 טעימות יין
 לטעימות יין איכותיות הגיעו לפאב

Beverly Hills 
יורו בלבד, לחיים 00סוגי יין עם אוכל משובח ב 0-בקומה החמישית ונסו כ  

17:30  Beverly Hills Bar,  5קומה  
  
 

 הרימו כוס לחיי ה

Beatles 

 הצטרפו אלינו למסע מוזיקלי לזכר הלהקה האגדית. 

הנחה על ג'ין וטוניק 312לכבוד הארוע אנו מציעים   
71:11  | Lord Nelson Pub,  5קומה  

  

HOLLYWOOD לילה של 

הנחה על המיקסים המיוחדים 312-בואו להנות הערב מהנחות על השתייה, כ  
23:00 |  Beverly Hills Bar,  5קומה  

 
 

 זמן להרגע 

MSC ספא 

בואו להרגע עם טיפול מקצועי של מסאג' המיועד עבור הרגעת איזור 

 הפנים, עיניים, וקרקפת

יורו בלבד   015דקות בעבור  51  

  חשוב לדעת 

 הבריאות שלכם חשובה לנו 

במידה והינכם מרגישים סימפטומים, מרגישים לא טוב, או 

 0000חום, בבקשה צרו קשר עם המרפאה שלנו במספר 

מהחדר. במקביל אנא הקפידו על כללי שטיפת ידיים והגיינה 

 בריאה

 

 מגבות הבריכה

בחדריכם תמצאו מגבות בריכה לשימוש בבריכה, או בחוף 

במידה ותרצו לקחת איתכם. אנא השאירו מגבות משומשות 

בחדריכם והם יוחלפו עם חדשות. כאשרת תקחו את המגבות 

החדשות, הם יילקחו בעמדת הבידוק, ובמקומה תקבלו מגבת 

חדשה. שימו לב, במידה ומגבת תאובד/לא תוחזר תחויבו 

 בכעשרים יורו לפני החזרה

 

 גלו את אתונה ואת פיראוס
טיילו בערים וצפו בהן ממעל. בואו לחוות את הצד ההיסטורי של 

 הערים עם מדריכים בשפות רבות. 

הטיול מכסה את כל הנופים והמקומות המרכזיים המהווים יעד 

 מצוין למשפחות.

יורו 33-מחיר לאדם בוגר  

יורו 01-מחיר לילד  

יורו 65 -ילדים 0בוגרים+ 3--מחיר למשפחה   
0:11אוטובוס ראשון מהנמל   

  
 
 

 מידע וטיפים עם מארחת בינלאומית

 

 

 

  

  

  

 חוו את המקסימום בכל יעד
 חוו טיול בטוח, מאורגן, וחברותי דרך דלפק הטיולים.

הטיולים מודרכים ע"י צוות מדריכים איכותי ומוסמך, עם גישה לאזורים 

 החמים ביותר.
   5דלפק הטיולים קומה 

         

 התגובות שלכם חשובות לנו
אנא מלאו את הטופס שקבלתם עם כרטיס הנסיעה שהזמנתם בדלפק 

 הטיולים והחזירו אותו.

 אנו רוצים לשמוע את דעתכם 
  (PIR04) אתונה וביקור באקרופוליס

 סיור בחלקים המרכזיים של אתונה, המלווים באתרים היסטוריים.

האקרופוליס. הנקודה הגבוהה -אחרי הטיול בעיר, נגיע ליעד המרזכי ביותר

מטר ממעל. 051ביותר באתונה שמשקיפה על כלל העיר בגובה של   
  

 (PIR09) טיול ליוון העתיקה

ביקור באיזורים העתיקים של אתונה, האקרופוליס, וסיור מודרך במוזיאון  

 האקרופוליס החדש.

  

HOLLYWOOD ליל 

 בואו לבחון את הידע שלכם על מגוון סרטי קלאסיקה מבית הוליווד
23:00 |  Beverly Hills Bar,  אמצע 5קומה  

  
 הפוך לכוכב קריוקי

 בואו לשיר ולהנות מהלהיטים עם משפחה וחברים
  

23:00 - 23:30 | Blue Club Disco,  מאחור 17קומה  
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