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קודם לכן  Variety Cruisesלנוסעים אשר לא הפליגו עם 

תהיינה שאלות רבות אודות הספינה, התפעול ותוכנית 
ההפלגה. בסעיף זה תמצאו חלק מן התשובות לשאלות 
הנפוצות ביותר. אם יש לכם שאלות כלשהן או שאתם 
זקוקים להבהרות, נא כנסו לאתר האינטרנט שלנו, 

 התקשרו לסוכן הנסיעות שלכם או צרו עמנו קשר.

 
 

 לפני העלייה לספינה

 לייה לספינה / ירידה מן הספינהע
הנוסעים מתבקשים להימצא על הסיפון בזמני העלייה 
לספינה המצוינים בתוכנית ההפלגה או שעתיים לפני 
מועד היציאה. הירידה מן הספינה היא לאחר ארוחת 

 בבוקר. 9הבוקר, בסביבות השעה 

 מסמכי נסיעה
תוקף )אשר -המשתתפים חייבים להחזיק בדרכון בר

פקיעת התוקף שלו הוא לפחות חודש ימים לאחר מועד 
סיום ההפלגה( ולהצטייד באשרות כניסה ובאישורים 
בריאותיים ככל שיידרשו. יש לוודא את כל הדרישות עם 

 הקונסוליה או משרד המידע המתאימים טרם ההפלגה.

 כבודה וביגוד
הנכם מתבקשים להביא עמכם כבודה מועטה ככל הניתן, 

להגביל את המקום בתא שלכם. תיקים רכים על מנת לא 
שימושיים יותר ממזוודות קשיחות. בגדים ספורטיביים או 
בלתי רשמיים הם שימושיים יותר. תזדקקו לבגד ים, 
ומומלץ להביא עמכם סוודר או קרדיגן לערבים הקרירים. 

 מומלץ להביא נעלי הליכה נוחות עבור סיורי החוף.

 זרם חשמלי
 220ינה שלנו מספקים מתח של הגנרטורים על הספ

וולט. התאים מצוידים בשקעים אירופיים, לכן נא זכרו 
 להביא עמכם מתאם/תם במידת הצורך.

 דרישות בריאותיות
מסיבות בטיחותיות, הנכם מתבקשים לדווח על מוגבלויות 
גופניות כלשהן בעת ביצוע ההזמנה. מובן כי נוסעים 

וחד יפליגו עם הזקוקים להשגחה מיוחדת או לטיפול מי
מלוויהם האישיים. החברה שומרת לעצמה את הזכות 

 6-לסרב את עלייתן לספינה של נשים הרות בחודש ה
 ומעלה להריונן.

 דרישות דיאטטיות מיוחדות
אנו נעשה ככל האפשר כדי לעמוד בדרישות דיאטטיות 
מיוחדות, בתנאי כי בקשות אלה תועברנה בכתב לפחות 

 שבועות טרם ההפלגה. 4

 נוסעים בעלי צרכים מיוחדים
אינן מותאמות לאנשים  Variety Cruisesהספינות של 

בעלי צרכים מיוחדים. כבשי העלייה לספינות אינם 
מתאימים לכל סוגי כיסאות הגלגלים. חדרי האמבטיה 
וגרמי המדרגות אינם מתאימים לנוסעים בעלי מוגבלויות. 

יות החוף תוכניות ההפלגות עשויות לכלול עגינה ופעילו
 הדורשות מצב גופני טוב.

 בים

 התוכנית היומית
לוח הזמנים של כל יום יפורסם ע"י מתאם/ת ההפלגה 

שלנו, תוך ציון מידע חיוני כגון זמני ההגעה/היציאה, זמני 

הארוחות, הפעילויות במהלך היום ומידע רלוונטי אחר. 

מובן כי התוכנית היומית תימסר כהנחיה כללית בלבד וכי 

כפופה לשינויים עקב נסיבות בלתי צפויות. ארוחות  היא

הארוחות תוגשנה בהתאם לתוכנית  -בוקר, צהריים וערב 

ההפלגה היומית, על בסיס ישיבה חופשית בשעות 

מוגדרות, אשר תיקבענה על מנת שיתאימו בצורה הטובה 

 ביותר לתוכנית היומית.

 תרגיל חירום
לפני הפלגת  הצוות שלנו יבצע הדגמה של תרגיל חירום

שעות ממועד היציאה, וכל הנוסעים  24הספינה ו/או בתוך 

מחויבים להשתתף בה. במסגרת התרגיל יסופק לנוסעים 

מידע אודות מערכת האזעקה, מיקום עמדת הכינוס, 

 השימוש בחליפות ההצלה ונהלי חירום נוספים.

 עצירות לשחייה
הנוסעים כאשר לוחות הזמנים יאפשרו עצירות לשחייה, 

מתבקשים לקרוא בעיון את הוראות השחייה ולהשתתף 

 בתדריכי הבטיחות על הספינה.

 שימוש במנועים ובמפרשים
אלא אם יפורסם אחרת, המפרשים ייפתחו כאשר הרוח 

ולוח הזמנים של ההפלגה יאפשרו משך הפלגה מסוים, 

 ובעיקר כעזר למנועי הספינה.

 דברי ערך
כים וכו' בכספות יש לשמור תכשיטים, כסף, מסמ

האישיות או למסורם לקברניט, אשר יפקיד פריטים אלה 

בכספת של הספינה ללא תשלום. החברה ועובדיה לא 

יישאו באחריות כלשהי עבור דברי ערך אשר יישארו 

ברשות הנוסעים. מומלץ לנוסעים לשמור על חפציהם 

האישיים במהלך הירידה לחוף ולהימנע מלהשאירם על 

 וחים ללא השגחה או במהלך ההפלגה.הסיפונים הפת

 הוצאות אישיות וכפסים
המטבע הרשמי על הסיפון הוא האירו. על הסיפון קיימת 

מערכת כרטיסי אשראי אופציונלית לצורך 

תשלום/הסדרת החשבון בסיום ההפלגה. אנו מקבלים 

תשלומים ומחליפים את מרבית המטבעות באמצעות 

פי שער החליפין אמריקן אקספרס, ויזה ומאסטרקארד ל

 הרשמי שלהם.

 השגחה רפואית
. חלק Variety Cruisesאין רופא על סיפון הספינות של 

מאנשי הצוות עברו הדרכה בעזרה ראשונה בשעת 

חירום. ניתן לקבל טיפול רפואי בכל אחד מנמלי העגינה 

המיושבים. אם אתם חשים ברע, נא פנו מיד לאחד מאנשי 

 הצוות.

 עישון
חללים הסגורים בספינה אסור על כל העישון בכל ה

 הנוסעים ואנשי הצוות.

 סיורי חוף
סיורי חוף אינם כלולים בתעריפי ההפלגות והינם זמינים 
בהתאם ללוח הזמנים של ההפלגה/הנמלים בהם תעגון 
הספינה. הפרטים יתפרסמו בתאי הנוסעים וכן על בסיס 

כפופים יומי על ידי מתאם/ת ההפלגות. סיורי החוף 
לתנאים בחוף ולמזג האוויר ונדרש מספר משתתפים 

 מינימלי לצורך קיומם.

 תשרים
התשרים נתונים לשיקול דעתם של אורחינו. ככלל, מצופה 

אירו לאדם לכל יום  15-18מלקוחות מרוצים להשאיר בין 
, Callisto-וה Variety Voyager-של הפלגה על סיפון ה

ון כל הספינות האחרות. אירו לאדם ליום על סיפ 13-15-ו
תשרים אלה יחולקו בין כל אנשי הצוות. הנוסעים 
מתבקשים להימנע מלהעניק תשרים לאנשי צוות 

 פרטניים.

 תלונות
אם נתקלתם בבעיות כלשהן על הספינה, נא דווחו עליהן 
תחילה למתאם/ת ההפלגות ולקברניט. אנשי הצוות יעשו 

גם למלא את ככל יכולתם לפתור את הבעיה. נא הקפידו 
שאלון האורחים האישי שלכם ולהשאירו בתיבה הנעולה 
המיועדת לכך. אנו מקבלים בברכה את כל הצעותיכם 
לשיפורים וכל משוב על התפעול של ההפלגות שלנו 
והצוותים שלנו. החברה לא תקבל תלונות אשר תישלחנה 

 שבועות לאחר סיום ההפלגה. 4-יותר מ

 כביסה
טים הניתנים לכביסה במכונה( שירות כביסה )עבור פרי

בלבד.  Variety Cruisesזמין על סיפונן של ספינות 
 באפשרותכם לקבל מידע נוסף מן החדרנים/ות.

 טלפון / פקס
התא שלכם מצויד בטלפון לתקשורת בתוך הספינה. ניתן 
לבצע שיחות בינלאומיות ולשלוח פקסים באמצעות חיבור 

רניט, אולם עלותן לווייני מגשר הפיקוד בתיאום עם הקב
 גבוהה מאד.

 משחקים וספרייה
לרשותכם מגוון משחקים וספרים על הסיפון. נא פנו 
למתאם/ת ההפלגה והקפידו להחזירם בזמן, על מנת 

 לאפשר גם לנוסעים האחרים ליהנות מהם.

 אינטרנט וטלוויזיה
ניתן לקבל גישה לאינטרנט תמורת תשלום. נא פנו 

 ההפלגה.למנהל/ת המלון או למתאם/ת 

 
 


