oasis-klassen
Allure of the Seas®

HØYDEPUNKTER OMBORD
• 18 dekk med aktiviteter og underholdning
• I Central ParkSM har vi skapt et ekte utendørs
miljø med åpne plasser, frodige tropiske områder,
uteservering, butikker, kunstgalleri, konserter og
gateunderholdning
• Pool & Sports Zone, på øverste dekk, inneholder
følgende:
– To FlowRider® surfesimulatorer
– H2O ZoneSM vannpark for barn
– Det første strandbassenget til havs
– Fredfylt basseng- og solariumsområde
– Fire basseng og ti boblebad
– Idrettsbaner i full størrelse for basketball
eller volleyball
• Vi har en egen Youth Zone for barn og ungdom.
Her finner de unge mange spennende aktiviteter
og underholdningstilbud
• Den banebrytende nye BoardwalkSM har både
gammeldags sjarm og moderne vri. Her finnes
blant annet verdens første karusell til havs.
Dette er et sted for hele familien
• Vår flotteste og største Royal Promenade noensinne,
med et unikt mellomnivå som overskuer området
nedenfor. Her finnes også den revolusjonerende
Rising Tide Bar som beveger seg opp og ned
mellom tre dekk
• Spektakulært AquaTheater med et forbløffende,
høytflyvende akrobatikkshow
• Nervepirrende Zip Line-tur med svimlende utsikt over
skipet idet du flyr fra den ene enden av BoardwalkSM
til den andre

Oasis of the Seas®

• Praktfulle panoramasuiter over to dekk og med
vinduer fra tak til gulv som gir deg en fantastisk utsikt
over havet eller din neste destinasjon
• Fantastisk utvalg av formelle og uformelle
restauranter og kafeer, inkludert:
- Eksklusive 150 Central ParkSM* for kokkekunst av
ypperste klasse
- Giovanni’s Table*, en italiensk trattoria med
inspirasjon fra Toscana
- Park Café* for lette måltider ”al fresco”
• Vitality at Sea - Spa og treningssenter, inkludert det
største spaet til havs, thermalbad, et fullt utstyrt
treningsstudio som tilbyr en rekke forskjellige klasser
og Vitality Café for sunne småretter og drikker
• Et fantastisk underholdningstilbud med noe som
passer for enhver sinnsstemning, blant annet:
– Opal Theatre med 1.380 sitteplasser
– Spektakulære isshow i Studio B
– Komedie, jazz og moderne nattklubber
– Casino RoyaleSM

Vår nyeste og mest utrolige skipsklasse til dags dato
gir deg en uovertruffen cruiseopplevelse med
revolusjonerende nyheter og syv banebrytende
”nabolag” som bringer ferieeventyrene dine opp på
et høyere nivå. Enten du tar en tur med den 25 meter
lange Zip Line eller nyter en spasertur i de løvkledte
lysningene i Central ParkSM, så oppdager du fort at det
er ingenting som kan måle seg med Oasis of the Seas®
og Allure of the Seas®!
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Freedom of the Seas®

Independence of the Seas®

HØYDEPUNKTER OMBORD
• 15 dekk med aktiviteter og underholdning
• Vannpark på øverste dekk med:
– FlowRider®, verdens første surfesimulator på et skip,
der du kan surfe eller stå på boogiebrett på bølgene
– Den fantastiske H20 ZoneSM sørger for moro for hele
familien med vannkanoner, fontener og vannleker.
Her finnes det også basseng og to boblebad
• Solarium kun for voksne, med temainnredning,
basseng og et brusende fossefall
• Slapp av i et av de to fritthengende boblebadene
som strekker seg 4 meter ut fra skipssiden og henger
35 meter over havoverflaten
• Klatrevegg til sjøs, innendørs skøytebane,
minigolfbane og en utendørs joggebane
• Idrettsbaner i full størrelse for basketball eller volleyball
• Rikt utvalg av restauranter, med noe for enhver smak,
inkludert Chops Grille* for de biffsultne, italienske
retter på Portofino,* Jade for Asianfusion eller en
burger i 50-tallsstil på Johnny Rockets®*

Liberty of the Seas®

• Royal Promenade, 136 meter med butikker,
restauranter og underholdningstilbud
• Barne- og ungdomsprogrammet Adventure Ocean®
med et stort utvalg av underholdningstilbud for barn
og ungdom
• Omfattende utvalg av barer og salonger, alt fra vår
latinoinspirerte nattklubb, Boleros, til vår engelske
pub med innredning i 1800-tallsstil
• Fantastisk utvalg av underholdning på kveldstid. Se
en forestilling i vårt teater i art deco-stil, prøv lykken
i Casino RoyaleSM, se et isshow eller dans under åpen
himmel på øverste dekk i vår nattklubb. Hvis formen
er på topp, kan du demonstrere sangtalentet ditt i
karaokeklubben On Air Club
• Førsteklasses spa og treningssenter med et fantastisk
utvalg av aerobic-, spinning- og yogaklasser
• I vår Internet Café kan du benytte royalcaribbean
onlineSM og sende e-post til slekt og venner
* Mot tilleggsavgift.

Skipene i Freedom-klassen er blant de mest innovative
som finnes med 15 dekk fulle av aktiviteter og
underholdningstilbud. Her er det så mye å finne på at
du neppe får lyst til å gå i land igjen. Man kan ta en
dukkert i vår H2O ZoneSM, vår interaktive vannpark for
barn, ri på bølgene i den fantastiske surfesimulatoren
FlowRider® eller danse under åpen himmel på øverste
dekk. Disse skipene er virkelig i en klasse for seg.

VÅRE SKIP – OASIS- OG FREEDOM-KLASSEN

FREEDOM-klassen

VOYAGER-KLASSEN
Adventure of the Seas®
Explorer of the Seas®
Mariner of the Seas®

Navigator of the Seas®
Voyager of the Seas®

Skipene i Voyager-klassen har alt fra klatrevegg og
skøytebane til Royal Promenade - vår livlige gågate
med butikker, kafeer og restauranter. Her finnes et stort
utvalg av lugarkategorier, fra luksuriøse Royal-suiter til
innvendige lugarer med utsikt over Royal Promenade.
Vi tar oss godt av barnefamilier med det enestående
barne- og ungdomsprogrammet Adventure Ocean®, som
passer for alle aldersgrupper.
• 15 dekk med aktiviteter og underholdning
• Skøytebane, klatrevegg 60 meter over havet og
9-hulls minigolfbane
• Spa og treningssenter
• Solarium kun for voksne, med innendørs
svømmebasseng, samt hovedbassengområde
med boblebad og kafé/bar
• Adventure Beach familiebassengområde med vannsklie*
for de små.
• Casino RoyaleSM
• Spektakulær hovedrestaurant i tre etasjer, samt et
utrolig utvalg av andre restauranter, fra den uformelle,
amerikanske ”dineren” Johnny Rockets®** til elegante
Chops Grille** eller den italienske restauranten Portofino**
• Enestående teater over fem nivåer, der det
settes opp show i Broadway-stil, musikaler og
spesialforestillinger med profesjonelle artister

RADIANCE-KLASSEN
Brilliance of the Seas®
Jewel of the Seas®

Radiance of the Seas®
Serenade of the Seas®

De store glassvinduene på skipene i Radiance-klassen
gir et perfekt lys som fremhever interiørets elegante
møbler og stoffer samt den fine samlingen av moderne
kunstverk og skulpturer.
• 13 dekk med aktiviteter og underholdning
• Innovativ super-yacht design med elegante møbler
og stoffer
• Centrum er et nietasjes atrium midt i skipet, med
buede trapper, kuppeltak og glassheiser med
panoramautsikt over havet
• Velg mellom flere forskjellige spisesteder – fra den
elegante italienske restauranten Portofino* til den
uformelle og avslappede Seaview Café, kaffebaren
Café Latte-tudesSM* og biffspesialisten Chops Grille*
• Flotte underholdningstilbud, blant annet Casino RoyaleSM,
Colony Club og Safari Club med selvstabiliserende biljardbord
• En rekke barer å velge mellom, blant annet:
Champagne Bar og Schooner Bar
• Klatrevegg
• Spa og treningssenter
• Soldekk og solarium med avtakbart glasstak og
brusende fossefall, i tillegg til hovedbassengområdet
• Teater med glitter, glamour og spesialeffekter fra en
sceneproduksjon i beste West End-stil

• Idrettsbaner i full størrelse for basketball og volleyball

• Internettkafé

• Barne- og ungdomsprogrammet Adventure Ocean®
med aktiviteter under tilsyn for barn i alle aldre,
inkludert barnerestaurant, diskotek og videoarkade

• Barne- og ungdomsklubben Adventure Ocean® der
barna har fullt tilsyn, samt ungdomssenteret Optix for
tenåringene

• Kinosal med filmer for både voksne og barn

• Minigolf og golfsimulator

• Nattklubb i to etasjer med DJ

* Mot tilleggsavgift.

* Tilgjengelig på Voyager of the Seas®, Adventure of the Seas® og
Explorer of the Seas®.
** Mot tilleggsavgift.

I 2011 ble Radiance of the Seas renovert og har nå fått flere nye fasiliteter.
Nå finnes det en stor TV-skjerm på pooldekk, samt flere nye restauranter,
blant annet Samba Grill, Rita’s Cantina Mexican Fare og den asiatiske Izumi.
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Enchantment of the Seas®*
Grandeur of the Seas®
Legend of the Seas®

Rhapsody of the Seas®
Splendour of the Seas®
Vision of the Seas®

Skipene i Vision klassen kalles for “lysets skip” på
grunn av deres store yter av glasstak og glassvegger
som gir en uslagbar utsikt. Denne mindre og
personlige skipsklassen har en varm og personlig
atmosfære med solfylte, vakre og åpne dekk.
• 11 dekk med aktiviteter og underholdning

SOVEREIGN-KLASSEN
Majesty of the Seas®

Monarch of the Seas® *

Len deg tilbake og slapp av eller prøv deg på
spennende aktiviteter ombord. Skipene i denne
klassen har klatrevegg, svømmebasseng, spa,
boblebad og til og med en utendørs basketballbane,
så her finnes det underholdningstilbud for alle. Et
cruise med et av skipene i Sovereign-klassen er både
hyggelig og uformelt, og en ren nytelse.

• Førsteklasses underholdning med alt fra teater til
kasino

• 12 dekk med aktiviteter og underholdning

• Et rikt utvalg barer og salonger, inkludert Schooner
Bar og Champagne Bar

• Syvetasjes atrium i hjertet av hvert skip, med
praktfull marmortrapp, omgitt av moteforretninger,
butikker og barer

• Spa og treningssenter
• Klatrevegg
• Soldekk og solarium med avtagbart glasstak,
innendørs svømmebasseng, boblebad og kafé/bar
• Syvetasjes Centrum med glassheiser, omgitt av
butikker og salonger, med nydelig havutsikt
• Viking Crown Lounge® med 360 graders
panoramautsikt
• Internettkafé
• Barne- og ungdomsklubben Adventure Ocean® der
barna har fullt tilsyn, samt ungdomssenteret Optix
for tenåringene
• Minigolfbane**
*Enchantment of the Seas® har enda flere spennende
attraksjoner, for eksempel trampoliner og hengebroer, samt
et utvidet bassengdekkområde. For barna finnes det også
et ekstra bassengområde.
** Bare tilgjengelig på Legend of the Seas® och Splendour of the Seas®.

• Teater med ulik underholdning
• Broadway inspirert nattklubb “Ain’t Misbehavin”
• Viking Crown Lounge® med 360 graders
panoramautsikt
• Klatrevegg
• Spa og treningssenter
• På sportsdekket finner du to svømmebasseng, to
boblebad og en utendørs basketballbane
• Et utvalg av restauranter fra den mer enkle
pizzeriaen til den asiatiske spesialrestauranten Jade
• Barne- og ungdomsklubben Adventure Ocean® med
blant annet diskotek
• Prøv lykken i Casino RoyaleSM med blackjack, rulett,
samt mange andre spill og automater
* Monarch of the Seas® går over til Pullmantur april 2013.  

VÅRE SKIP – VOYAGER-, RADIANCE-, VISION- OG SOVEREIGN-KLASSEN 

VISION-KLASSEN

