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DITT ALLRA STÖRSTA ÄVENTYR BÖRJAR HÄR 

HARMONY OF THE SEASSM



PERFECT STORM VATTENRUTSCHKANOR - ger den ultimata badupplevelsen för både barn och vuxna. Rutschkanorna går hela fem däck ned!



1 SPLASHAWAY BAY - fantastisk vattenpark för barnen, designad särskilt för Harmony of the SeasSM. 
2 THE ZIP LINE - en favorit från Allure of the Seas® återkommer - en tuff och spektakulär upplevelse nio däck över Boardwalk®. 
3 FLOWRIDER - surfa på vågorna i surfsimulatorn FlowRider®.
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BANBRYTANDE ÄVENTYR
Royal Caribbeans fartyg i Oasis-klassen, Harmony of 
the SeasSM, kommer våren 2016. Fartyget är fullt med det 
bästa av det bästa - alla favoritterna från Oasis-klassen 
och Quantum-klassen. Allt är sprillans nytt - otroliga 
attraktioner du inte hittar någon annanstans till havs. 
Endast hos Royal Caribbean®.

HÖJDPUNKTER
Harmony of the SeasSM har fler 
höjdpunkter än något annat 
kryssningsfartyg, inklusive 
de tre vattenrutschkanorna 
Perfect Storm. Dessutom 
kommer Splashaway Bay för 
barnen och Ultimate Abyss - en 
imponerande magrutschkana 
över hela 10 däck skapad för de 
allra modigaste.



SHOWER UTAN MOTSTYCKE
Harmony of the SeasSM har imponerande underhållning 
ombord - med fantastiska originalproduktioner både 
på scen, på is och i vatten. Och med Broadway-
föreställningar i Royal Theater och spännande nattliv 
kan festen fortsätta länge efter att solen gått ner. 
Underhållningen inkluderas självklart i priset!

1 BIONIC BAR DESIGNAT AV MAKR SHAKR - robotbartender som serverar perfekt mixade drinkar. 
2 THE ATTIC A - en ny stand up-klubb som är det senaste tillskottet i underhållningsprogrammet. 
3 THE AQUATHEATER - spektakulär amfiteater längst bak på fartyget med fantastiska vatten- och simhoppsuppvisningar!

HÖJDPUNKTER

Mixologi möter teknologi!  
Bionic Bar har robot-
bartenders som blandar allt 
som finns i drinkväg. Du kan 
faktiskt specialbeställa din 
egen, perfekta drink!
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TEKNOLOGI OMBORD
Harmony of the SeasSM har fått VOOM, den snabbaste 
internetuppkopplingen till havs någonsin! Kombinerat 
med Royal IQ-appen kan du snabbt och lätt planera dina 
semesterutflykter längs vägen.

1 VIRTUELLA BALKONGER - insideshytter har virtuella fönster med utsikt från utsidan av fartyget (real time). 
2 ROYAL IQ - appen du kan använda ombord för att beställa utflykter, underhållning och organisera dina restaurangreservationer. 
3 VOOM - snabbast internet till sjöss någonsin! Surfa, streama och dela precis som hemma!

HÖJDPUNKTER

WOW-armbandet är 
kopplat till ditt SeaPass-kort 
och används på samma sätt. 
Allt från att öppna dörren 
till hytten, handla i butikerna 
ombord, beställa en utflykt 
+ mycket mer.
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EN VÄRLD AV SMAKER
Låt dina smaklökar utforska en rad olika restauranger.  
Från vår signatur-biffrestaurang; Chops Grille till Sabor 
Taqueria & Tequila Bar, till Izumi Hibachi & Sushi  - Harmony 
of the SeasSM ger dig globala, gastronomiska upplevelser!

1 WONDERLAND IMAGINATIVE CUISINE - uppfinningsrik, kreativ och läcker restaurang. 
2 150 CENTRAL PARK - exklusiv och intim restaurang med säsongens spännande ingredienser. 
3 FAVORITRESTAURANGER OMBORD -  Chops Grille Steakhouse, Izumi Hibachi & Sushi, Vintages Wine Bar, för att nämna några…

HÖJDPUNKTER

På Harmony of the SeasSM 
hittar du Wonderland 
Imaginative Cuisine-
restaurangen - nu på  
två våningar!
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HÖJDPUNKTER

• 24/7 personlig butlertjänst

• All-inclusive dryckespaket

• Gratis tillgång till egna  
svit-restauranger ombord

• Fri användning  av VOOM 

NYHET: 
THE ROYAL SUITE CLASS
Personlig butlertjänst. All-inclusive dryckespaket. Intima, 
privata middagar och eget soldäck. En upplevelse som 
är mer skräddarsydd och som ger det lilla extra för våra 
gäster som önskar ett lyxigt äventyr till havs.

1 ROYAL LOFT SUITES - de dyraste och mest exklusiva sviterna till havs, med två våningar. 
2 VITALITY SPA & FITNESS - svitgäster njuter av gratis tillgång till SPA-avdelningens Thermal Suite. 
3 COASTAL KITCHEN - smaker från Kalifornien blandas med Medelhavets delikatesser i denna restaurang som är exklusiv för våra svitgäster.
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Svit-programmets fördelar, faciliteter och tjänster varierar mellan olika svitkategorier och kan ändras utan förvarning. 


