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החורף הישראלי ארוך מדי ? בואו להכיר את היעד החם לחופשת קיץ חלומית בעיצומו של החורף
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עיצמו עיניים לרגע ובואו לדמיין – אמצע החורף בישראל .קר ,גשם ,כל החברים והקולגות מכורבלים במעילים במשרד,
ואתם – משתזפים על הסיפון בשמש הקריבית החמימה ,על רקע המים הצלולים והנופים האקזוטיים היפים ביותר
בעולם.
נשמע כמו חלום? אתם צודקים לגמרי .רק שבניגוד לחלומות אחרים ,החלום הזה יכול להתגשם.
שייט בקריביים – כבר לא לאלפיון העליון בלבד
הפלגות נופש נחשבו בסוף המאה ה 19-לאחד מהמאפיינים המובהקים של מעמד העשירים המופלגים .באותה התקופה,
פעילויות פנאי כדוגמת הפלגות נופש יוקרתיות אפשרו לעשירים להפגין את מעמדם המועדף ,ואת היכולת להתמסר
לחלוטין לתענוגות החיים מבלי לדאוג להישרדות היומיומית ,בניגוד ליתר האוכלוסייה שחיה מהיד אל הפה.
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למרבה המזל ,העולם השתנה )יש שיגידו לטובה( ,ובעשור השני של המאה ה 21-קהל היעד העיקרי של הפלגות נופש
הוא דווקא אנשים רגילים ממעמד הביניים ,לרבות סטודנטים ,צעירים אחרי צבא ,וסתם אנשים עובדים ומשלמי
משכנתא .הודות לפיתוחים הטכנולוגיים והחידושים בתחום הספנות ,המחירים של הפלגות נופש צנחו במהלך העשורים
האחרונים ,כך שהפלגות נופש יוקרתיות וברמה גבוהה הפכו למוצר תיירותי תחרותי ונגיש לקהל המערבי.
הפלגות נופש לקריביים דרך מיאמי – חופשת הקיץ המושלמת באמצע החורף
הודות למיקומם בגלובוס ,האיים הקריביים ,מבין המקומות היפים ביותר בכדור הארץ ,הם הפתרון המושלם עבור
המטייל הישראלי שמעוניין בחופשה אקזוטית בעיצומו של החורף הישראלי .איים טרופיים משובצים עצי דקל וחיות
ססגונית ,חופים שטופי אור ושמש ,מגוון המטעמים הקולינריים והקוקטיילים האקזוטיים המאפיינים את האזור
הקריבי ,וכמובן הים הצלול בגוון כחול-טורקיז המתפרש מאופק לאופק ,כל אלו ועוד כלולים בחבילת נופש אחת
ויחידה.
השנה ,אשת טורס מציעה מגוון חבילות שייט מפנקות ,לקריביים המערביים או המזרחיים ,כאשר המסלול המערבי
כולל עצירה בקוזומל ובקוסטה מאיה שבמקסיקו ,והמסלול המזרחי כולל עצירה בפוארטו ריקו ובאיי הבתולה של
ארצות הברית .כל החבילות כוללות גם ביקור במיאמי ,העיר התוססת והאנרגטית שזכתה לכינוי "פנינת הקריביים",
היכן שהימים והלילות משולבים במערבולת אינסופית של בילויים ,אטרקציות והמון חוויות חדשות.
כל החבילות כוללות טיסות ישירות למיאמי עם חברת "אל-על" ,לינה של  3לילות במיאמי ,והפלגה של  7לילות באוניית
הפאר " ,"MSC SEASIDEהמציעה מגוון רחב של פינוקים ,כולל מסעדות ,ברים ,נקודות תצפית ,אולם תיאטרון ,מרכז
באולינג ,מתחם ילדים ונוער ,ואפילו פארק מים משודרג .כל חבילות השייט של אשת טורס כוללות גם ביקור באי
 - Ocean Cayאי טרופי פרטי באמצע הים הקריבי ,עם דקלים וחול לבן ,מיטות שיזוף וים תכלת ,והכל לשימושכם
האישי.
אז אם גם אתם מחפשים את החוויה האולטימטיבית לחורף ,שכוללת שייט חווייתי בים הטורקיז ,מסע בין איים
טרופיים ,ביקור במיאמי עיר התענוגות וחבילת הפינוק המושלמת – חבילת שייט לאיים הקריביים היא הפתרון המושלם
עבורכם.
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 -MSC Seasideאחת מאוניות החברה שתעגון באי הפרטי .תמונה יח"צ
ברוכים המצטרפים לקבוצת הפייסבוק ״קרוז חלום של הפלגה״ – הייחודית בעולם הקרוזים
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