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מג'סטיק פרינסס ,אחת מהאוניות הגדולות בצי תצא למסלולי שייט מלוס אנג'לס למקסיקו ,הוואי וחופי קליפורניה
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פרינסס קרוזס ,מתאגיד קרינבל ,תפעיל  5אוניות מהחוף המערבי של ארה"ב ,לוס אנג'לס וסן פרנסיסקו .הנוסעים ייהנו
מטעימות יין בקליפורניה ,חגיגה קולינרית במקסיקו ונופים טרופיים קסומים בהוואי.
מג'סטיק פרינסס ) ,(Majestic Princessאחת מהאוניות הגדולות בצי ,תפליג מלוס אנג'לס לראשונה ל 7-ימים
לריביירה המקסיקנית ,לאורך כל העונה ,ו 7-ימים לחופי קליפורניה בסתיו ובאביב .באביב  2022דיסקברי פרינסס
) (Discovery Princessתצטרף למג'סטיק פרינסס ותצא להפלגות של  7ימים למקסיקו ולקליפורניה .שתי האוניות
אחיות בעונת הבכורה שלהן מלוס אנג'לס.
גראנד פרינסס ),(Grand Princessתפליג גם היא הלוך ושוב מלוס אנג'לס להוואי במסלול של  15ימים או  10ימים
לחצי האי באחה קליפורניה ומפרץ קליפורניה )המכונה גם ים קורטס(.
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רובי פרינסס ) (Ruby Princessתשייט בעונה השנייה שלה ,הלוך ושוב ,מסן פרנסיסקו להוואי ,מקסיקו וחופי
קליפורניה ,כולל  2הפלגות דרך תעלת פנמה.
 Princess MedallionClassזמין לכל יעדי החוף המערבי באוניות נבחרות ומציע לאורחים את חווית
 MedallionClassהכוללת יציאה מהירה מהאונייה ,כניסה לחדרים ללא מפתח ,הזמנת משקאות על פי דרישה,
אפשרות לאתר חברים ובני משפחה ,וכן היכולת להזמין תוכניות מועדפות ,לפרסם תמונות ווידאו צ'אט באמצעות
™ MedallionNetה Wi-Fi -הטוב ביותר בים ,ועוד.

עונת  2021-22בחוף המערבי והאוניות המשייטות מספטמבר  2021עד אפריל
2022

אווירה מקסיקנית באונייה .צילום פרינסס

הפלגות למקסיקו
מג'סטיק פרינסס ודיסקברי פרינסס )באביב  (2022תופענה לראשונה בנמל לוס אנג'לס ,ותצענה  25הפלגות לריביירה
המקסיקנית ,כולל אופציות של שבעה ימים לנמלים האהובים :קאבו סן לוקאס ,מזטלן ופורטו ואלרטה.
רובי פרינסס חוזרת לנמל הבית ,סן פרנסיסקו ,ומציעה שלוש הפלגות של  10ימים לריביירה המקסיקנית ומציעה מעבר
בלתי נשכח מתחת לגשר הזהב .האורחים יבקרו בקאבו סן לוקאס ,מזטלן ,מנסניו ופורטו ואלרטה .בנוסף ,גראנד
פרינסס וספייר פרינסס תפעלנה  7הפלגות של  10ימים לחצי האי באחה קליפורניה ומפרץ קליפורניה ,לינה בקאבו סן
לוקאס וביקור בלה פאס ,לורטו ופורטו ואלרטה ,הלוך ושוב מלוס אנג'לס.
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הפלגות לאיי הוואי
עם שני נמלי בית ,לוס אנג'לס וסן פרנסיסקו ,המציעים הפלגות הלוך ושוב ל 15 -ימים להוואי  .הנוסעים יכולים לבחור
את מסלול ההפלגה המושלם עבורם  -למאווי ,אואהו ,קאואיי והילו בגרנד פרינסס וספיר פרינסס )לוס אנג'לס( או
ברובי פרינסס )הלוך ושוב מסן פרנסיסקו(.

הפלגות לקליפורניה וחופי צפון מערב פסיפיק
הפלגת של  7ימים מלוס אנג'לס על סיפונה של דיסקברי פרינסס ומג'סטיק פרינסס ושייט של  7ימים מסן פרנסיסקו
על סיפונה של רובי פרינסס ,האורחים יבקרו ביעדים כמו סן דייגו ,סנטה ברברה ומונטריי .הפלגות קצרות יותר ,של 3
עד  5ימים ,תעגונה גם באנסנדה ,מקסיקו.
אורחים יכולים ליהנות גם משייט של  7ימים מסן פרנסיסקו ברובי פרינסס המבקרת בערים ההיסטוריות בצפון מערב
הפסיפיק ,כולל אסטוריה וסיאטל.

גשר הזהב ,אחת מהאטרקציות של נוסעי פרינסס קרוזס .צילום Depositphotos
ברוכים המצטרפים לקבוצת הפייסבוק ״קרוז חלום של הפלגה״ – הייחודית בעולם הקרוזים
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