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קרוז שכולו אליזבת טיילור
 Posted on 17ביולי  by 2019עוזי בכר

חברת השייט קיונארד תאפשר לנוסעיה ,מעריצי הדיווה ,ליהנות משייט מיוחד בו ניתן יהיה גם לרכוש מחפציה
היוקרתיים
 :Categoriesאניות קרוזים ,ראשי
 :Tagקרוז ,קווין מרי  ,2אליזבת טיילור ,קיונארד

אליזבת טיילור ,שחקנית הקולנוע האמריקנית ,אלילת שנות ה 50-וה ,60-שהסעירה ביופייה וכישרונה את עולם
המפורסמים והלכה לעולמה בשנת  , 2011תהיה האייקון המרכזי בהפלגה מיוחדת ,באונייה קווין מרי  , 2שתערך השנה
ב 3-באוקטובר.
אליזבת טיילור התפרסמה בעיקר בזכות חייה הסוערים ובמותה רכושה הוערך בנכסים ותכשיטים רבים בשווי מאות
מיליוני דולר ובכמיליארד דולר במזומנים .בשנת  , 2011חלק מתכשיטיה נמכרו ב 116 -מיליון דולר ,במכירה פומבית של
כריסטי'ס ) (Christie’s auctionובשנה שעברה אחוזתה בשכונת בל אייר שבלוס אנג'לס נמכרה תמורת  15.9מיליון
דולר.
כעת חברת השייט קיונארד תערוך הפלגה מיוחדת באונייה קווין מרי  ,2בה תעניק למעריציה הזדמנות ליהנות מהפלגה
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מיוחדת ולרכוש חלק מחפציה האישיים .המכירות ינוהלו בשיתוף פעולה עם 'בית טיילור' ובית המכירות הפומביות
סלבריטי.

חדר האוכל המרכזי בקווין מרי  .2פאר מלכותי .צילום עוזי בכר
הקווין מרי  2תצא מסאות'המפטון לניו יורק ,ב 3-באוקטובר  2019ותחצה את האוקיינוס האטלנטי .במהלך ההפלגה
תתקיים תערוכה מיוחדת של  3ימים בה יוצגו פריטים ששימשו את השחקנית באחוזתה וכוללים בגדים )ז'קט עור של
ורסאצ'ה שלבשה במופע הלילה של ג'וני קרסון( ,מנורת ברונזה משנת  , 1901תכשיטים ואפילו חלק מפאותיה .בנוסף,
תינתן לאורחים הזדמנות לצפות ,להתפעל ולרכוש חלק מחפציה היקרים.
"זה כבוד להציג לאורחינו באונייה קווין מרי  2תערוכה בה אוסף מדהים ונדיר של אליזבת טיילור ,שהייתה אחת
מהנוסעות הקבועות של חברת קיונארד והפליגה באוניותינו לעיתים קרובות" ,אמר ג'וש ליבוביץ' ,סגן נשיא בכיר לצפון
אמריקה בחברת קיונארד.
" אנו שמחים להיות חלק מחגיגה שכולה חיים ורוח של אישה יוצאת דופן שאינה זקוקה להצגה – אליזבת טיילור",
אמר דארן ז'וליין ,נשיא ומנכ"ל ג'וליין מכירות פומביות " .נרגשים להציג את התערוכה הזו של זוהר ,יופי וסגנון".
ברוכים המצטרפים לקבוצת הפייסבוק ״קרוז חלום של הפלגה״ – הייחודית בעולם הקרוזים
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