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האונייה השנייה של קוסטה שחידשה את הפלגותיה .האוניה הפליגה מגנואה שבאיטליה למערב הים התיכון ותבקר
בצ’יוויטווקיה/רומא ,נאפולי ,פלרמו ,קליארי ולה ספציה
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האונייה קוסטה דיאדמה ) (Costa Diademaשל חברת הקרוזים האיטלקית קוסטה קרוזס חידשה הפלגותיה היום
) (19.8.20מנמל גנואה .האונייה השנייה של חברת הקרוזים ,לאחר קוסטה דליסיוזה ) ,(Costa Deliziosaשחידשה
את הפלגותיה ב 06-בספטמבר מנמל טריאסטה .ההפלגה שמורה לאזרחי איטליה בלבד והאונייה תבקר
בצ’יוויטווקיה/רומא ,נאפולי ,פלרמו ,קליארי ולה ספציה.
"גנואה מברכת בשמחה את הפלגתה של האונייה הראשונה של קוסטה ,ממחוז ליגוריה .המסע של קוסטה דיאדמה
במערב הים התיכון מהווה סימן מוחשי להתאוששות הכלכלה בעירנו וגנואה תהיה שוב נמל הבית לאוניות חברת
קוסטה עם תיירים חדשים לגלות את העיר" ,אמר ראש עיריית גנואה ,מרקו בוצ'י ).(Marco Bucci
במידה והמצב יאפשר,החל מחודש נובמבר קוסטה דיאדמה תעבור לנמל סבונה ותפעיל הפלגות של  12יום לאיים
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הקנריים ושל  14יום למצרים ויוון.

הבריכה המקורה וטירת הילדים בקוסטה דיאדמה .צילום עוזי בכר
"סוף סוף ההפלגות של קוסטה חוזרות לגנואה וליגוריה ,שהייתה הבית שלנו למעלה מ 70-שנה .אנו מפליגים שוב
בהדרגה ובאחריות ,עם פרוטוקולי בטיחות שאין להם תחרות בענף התיירות .התגובה הראשונית של האורחים שלנו
הייתה מעודדת ביותר " ,אמר מנכ"ל הקבוצה ,קבוצת קוסטה וקרניבל אסיה מייקל תם ).(Michael Thamm
"כחברת הקרוזים המובילה באירופה מוטלת עלינו האחריות להפוך את המצב הקשה הזה להזדמנות לחזור חזקים
מתמיד ולהמשיך ולפתח את התיירות".
החל מה 10-באוקטובר סבונה תהיה נמל הבית של אוניית הדגל של קוסטה קרוזס ,קוסטה סמרלדה ,האונייה
הראשונה של החברה המונעת באמצעות גז טבעי נוזלי ,שתציע הפלגות של שבוע ימים במערב הים התיכון .קוסטה
פירנצה ,האונייה החדשה שנבנית במספנות מרג'רה פינקנטיירי ,תבצע את הפלגת הבכורה שלה ב  27-בדצמבר ,ותפליג
במערב הים התיכון ,מדי שבוע.
עליית האורחים לקוסטה דיאדמה בגנואה בוצעה בהתאם לנהלים שנקבעו בפרוטוקול הבטיחות של קוסטה ,המכיל
אמצעים מבצעיים חדשים בתגובה למצב  ,COVID-19העוסקים בכל ההיבטים של חוויית שייט בספינה ומחוצה לה.
הנהלים ,המתוכננים בתמיכת מומחים עצמאיים לבריאות הציבור ,תואמים  -ובמקרים מסוימים אף מחמירים יותר -
מפרוטוקולי הבריאות שהוגדרו על ידי הרשויות האיטלקיות והאירופיות הרלוונטיות.
https://www.youtube.com/watch?v=fyFIaJ6amXI
ברוכים המצטרפים לקבוצת הפייסבוק ״קרוז חלום של הפלגה״ – הייחודית בעולם הקרוזים

.There are no comments yet

Page: 2

