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הולנד אמריקה ליין :שינוי שמה של האונייה החדשה מרינדם
לרוטרדם
 Posted on 31ביולי  by 2020עוזי בכר

האונייה ה 17-בצי תישא את השם ההיסטורי רוטרדם ,תיועד לאוניית הדגל ותושק ב 30-ביולי 2021
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מסתבר שבעידן הקורונה דברים משתנים ובמהירות .לפני כשבועיים דיווחנו באתר 'קרוז אין' על מכירת  4אוניות
מצי חברת הולנד אמריקה ליין ,שתימכרנה בזוגות Maasdam ,ו Veendam -מסדרת  Sתעזובנה באוגוסט ,2020
 Amsterdamו Rotterdam-מסדרת  Rבסתיו  .2020אונייה חדשה  - Ryndamמסדרת  Pinnacleתצטרף ב.2021-
יומיים לאחר מכן דיווחנו על הקונה לשתי האוניות  Amsterdamו , Rotterdam -חברת הקרוזים )Fred. Olsen
 (Cruise Linesפרד .אולסן קרוז ליינס – חברת שייט נורבגית שבסיסה בבריטניה וחלק מקבוצת פרד .אולסן .שמן
החדש של האוניות יהיה  MS Boletteו MS Borealis -וצי החברה ימנה  6אוניות.
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ואם בזה חשבתם שהסתיימה הפרשה ,אז לא ,אתמול ) 30ביולי  (2020הודיעה חברת הולנד אמריקה ליין ,הפועלת
כ 150-שנה ,כי שמה של האונייה החדשה רינדם ) (Ryndamהאונייה מספר  17בצי תשונה לרוטרדם ),(Rotterdam
תיועד לאוניית הדגל של החברה ותושק ב 30-ביולי .2021
"האונייה הראשונה של החברה בשמה המקורי היה רוטרדם ,בעיר בה הייתה החברה ממוקמת במשך שנים רבות והשם
היה סימן היכר לאורך ההיסטוריה שלנו מאז  1872ולכן וברור שהשם הוא עוצמתי וסמלי" ,אמר גאס אנטורצ'ה )Gus
 ,(Antorchaנשיא הולנד אמריקה ליין" .עם מכירת האונייה רוטרדם הנוכחית ,ידענו שיש לנו הזדמנות ייחודית לאמץ
את השם כספינת הדגל החדשה שלנו ולהמשיך את המסורת של רוטרדם בצי שלנו 7 .הוא מספר מזל ,ואנחנו יודעים
שהיא הולכת להביא הרבה שמחה לאורחים שלנו בהפלגותיה ברחבי העולם" .

נמל רוטרדם .צילום עוזי בכר

היסטוריית השם רוטרדם
רוטרדם היה שמה של האונייה הראשונה של הולנד אמריקה ליין שיצאה להפלגת הבכורה מהולנד לניו יורק ב15-
באוקטובר  1872והובילה להקמת החברה ב 18 -באפריל  .1873רוטרדם השנייה נבנתה בשנת  1878עבור חברת בריטית
ונרכשה על ידי הולנד אמריקה ליין בשנת  .1886רוטרדם השלישית הגיעה בשנת  1897והייתה בחברה עד .1906
רוטרדם הרביעית הצטרפה לצי בשנת  1908ושימשה גם כנושאת גיסות עם סיום מלחמת העולם הראשונה ובעקבות
המלחמה עשתה הפלגות קבועות מניו יורק לאירופה.
רוטרדם החמישית ,הידועה גם בשם  ,The Grande Dameהושקה בשנת  1959והחלה להפעיל הפלגות טרנס-אטלנטיות
עם  2מחלקות שירות ,כאשר מאוחר יותר ,ב ,1969-חזרה שוב לפעול כמחלקה אחת .היא הפליגה בשירות הולנד
אמריקה ליין במשך  38שנים עד  ,1997כולל כמה מסעות עולמיים ,וכיום היא בית מלון ומוזיאון בעיר רוטרדם .רוטרדם
השישית ,האחרונה שהפליגה עבור הולנד אמריקה ליין ,הושקה בשנת  1997והיא הראשונה בסדרת .R
רוטרדם השביעית )לשעבר רינדם( ,השלישית בסדרת  ,Pinnacleתארח  2668נוסעים ,משקלה  99,500טון ותציג
חידושים כמו:
מסך ענק ב 270-מעלות.
 -Rudi’s Sel de Merבראסרי בניצוחו של השף רודי סודימין ,המציע מנות צרפתיות קלאסיות עם נגיעה עכשווית.
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 - Grand Dutch Cafeמקום למפגש חברים ולגימת בירה קרה ,קפה ומשקאות נוספים לצד חטיפים.
 - Lincoln Center Stageחברת השייט מציגה מוזיקאים מצטיינים בשיתוף פעולה עם המרכז לאומנויות הבמה
העולמי.
 - B.B. King’s Blues Clubמיטב המוזיקה של ממפיס היישר ללב ים.
 - Rolling Stone Rock Roomמופע של מוזיקה חיה בהיסטוריית הרוק.
האונייה עוצבה ע”י צוות מומחים הכולל את  Adam D. Tihanyוהמעצב אדריכל .Bjørn Storbraaten
https://www.youtube.com/watch?v=AII0sJIx94o&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=ypVeD4T3E60&feature=emb_title

עונת ההשקה של הרוטרדם החדשה ,השביעית
לאחר שהאונייה תימסר לחברה במספנות פינקנטיירי מרג'רה שבאיטליה ,היא תבלה את הקיץ בסדרת הפלגות בצפון
אירופה והים הבלטי עם יציאות מאמסטרדם.
הפלגת הבכורה תצא ב 1-באוגוסט  2021ל 7-ימים מטריאסטה לצ'יוויטווקיה עם עגינות לאורך הים האדריאטי ודרום
איטליה .הפלגה נוספת תצא ב 8-לאוגוסט  2021מצ'יוויטווקיה לאמסטרדם ל 14-ימים לאורך מערב הים התיכון.
הפלגות נוספות תצאנה החל מ 22-לאוגוסט ועד ה 10-באוקטובר  , 2021במסלולים של  7ימים לנורבגיה ,אחד של 14
ימים לים הבלטי ואחד של  14ימים לנורבגיה ,איסלנד והאיים הבריטיים.
עונת הפלגות הבכורה תסתיים עם הפלגה טראנס אטלנטית  ,של  14ימים ,מאמסטרדם לפורט לודרדייל פלורידה,
ארה"ב.
ברוכים המצטרפים לקבוצת הפייסבוק ״קרוז חלום של הפלגה״ – הייחודית בעולם הקרוזים
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