
 

 

Norwegian Cruise Line 
 
Cu sediul in Miami, linia Norwegian (Norwegian Cruise 

Line sau NCL) este remarcata pentru revolutionarea 
experientelor din lumea croazierelor, prin introducerea 
conceptului “Freestyle Cruising”. Se evita traditionala 
infatuare a liniilor de croaziere - in codul vestimentar, a 
optiunilor de luat masa si chiar in ofertele de divertisment - 
Norwegian Cruise Line a devenit model pentru alte linii care 
se inspira din modelul lor de succes, conceptele de “freestyle” 
fiind copiate tot mai des. De asemenea, au reusit sa 
defineasca o noua nisa in croazierele de specialitate, oferind 
plecari dintr-un numar ridicat de porturi continentate ale 
Statelor Unite ale Americii, care includ printre altele New 
York, Seattle, New Orleans, Boston sau Tampa. 

Avand ca scop intinerirea flotei liniei de croaziera, sunt 
axati pe debarasarea navelor proiectate inaintea 
implementarii conceptului freestyle cruising. Astfel, vasul 
Norwegian Dream a navigat ultima croaziera sub tutela 
Norwegian Cruise Line in 26 octombrie 2008, iar Norwegian 
Majesty a parasit flota in 2009 pentru a se alatura liniei cu 
baza in Cipru, Louis Cruise Line. Exceptia facuta de linie a fost 
in cazul vasului Pride of Aloha, care si-a terminat itinerariile in 
Hawaii in primavara anului 2008, dar a ramas in continuare ca 
parte din flota Norwegian Cruise Line, navigand sub numele 
sau original, Norwegian Sky. 

Pe cele mai noi vase ale sale, Norwegian Cruise Line ofera 
o serie de facilitati - vile de lux, baruri unde se pot servi 
bauturi ca si martini sau sampanie, cabine interconectate, 
piste de bowling si sisteme electronice de rezervare a meselor 
de la restaurante - facilitati care amintesc de serviciile oferite 
in statiunile de pe tarm. O alta distinctie revolutionara la 
bordul vaselor Norwegian Cruise Line (pentru piata 
croazierelor de masa) este politica de imbarcare atat de 



 

relaxata, incat se aseamana mai mult resorturilor din statiuni. 
Norwegian Epic, parte a proiectului F3, a debutat in iunie 
2010 si a dus conceptul de freestyle cruising la urmatorul 
nivel.  

Prima nava din clasa Breakaway - Norwegian Breakaway 
- a fost lansata in luna aprilie a anului 2013; sora sa, 
Norwegian Getaway a fost lansata in ianuarie 2014; linia mai 
are doua constructii care vor continua “Proiectul Breakaway”. 
Navele de 163.000 tone, cu o capacitate de 4.200 de pasageri, 
vor debuta in octombrie 2015 si in primavara anului 2017. 
 

In plus, Norwegian Cruise Line este singura linie de 
croaziere care ofera itinerarii pe tot parcursul anului in 
Hawaii. In prezent, flota NCL America este redusa la o singura 
nava (de la cele trei care deserveau itinerariile hawaiene), 
Pride of America, ce va ramane in continuare in Hawaii. 

O alta caracteristica a liniei este politica agresiva a 
discounturilor practicate, ca si reduceri de pana la 99$ taxe 
pentru copii, croaziere de la 25$ pe noapte (fara taxe) si 
credit gratuit la bordul navelor. 

Inc epand cu o singura nava in 1966, Norwegian Cruise 
Line a fost stabilita in prima faza de catre Klosters Rederi A/S, 
una din cele mai vechi si respectate firme de transport din 
Norvegia, cu sediul la Oslo. Prima sa nava ( M/S Sunward ) a 
fost repozitionata din Europa in Miami (atunci un port destul 
de obscur) pentru itinerarii spre Caraibe. Linia a adaugat mai 
multe nave pana in 1971 si fosta nava S/S France (redenumita 
Norvegia) in 1979, Norwegian Cruise Line fiind in drum spre 
varful industriei, devenind una din cele mai mari companii de 
croaziera din lume. 

Genting Hong Kong (atunci numita Star Cruise) cu baza in 
Malaezia, a achizitionat Norwegian in anul 2000. Ca rezultat 
al investitiei de catre Star Cruises, cea mai mare linie de 
croaziere cu baza in Asia, Norwegian Cruise Line a primit un 
imbold fara precedent, care a dus la introducerea unor noi 
nave special concepute care sa sprijine conceptul freestyle si 
toate inovatiile pe care acesta le aduce. Din 2001 pana in 
prezent, linia a lansat 8 noi nave. 



 

In  2007, Norwegian Cruise Line a intrat intr-un nou capitol 
cand firma cu capital privat Apollo a fost de acord sa preia 
50% din linie, colaborand la conducerea ei cu Genting Hong 
Kong. Costul pentru jumatate din companie? Doar 1 miliard 
de dolari. La inceputul anului 2008, TPG Capital, o alta firma 
cu capital privat a achizitionat 12.5% din linia de croaziera. 
In prezent, Apollo detine 37.5%. 

 

Ce este inclus in pret: 
 

- cazarea in tipul de cabina aleasa ( ce include baie proprie, 

pat, dus, televizor, aer conditionat)  

- trei mese principale in restaurantele principale in stil bufet 

- roomservice de la ora 05:00 pana la miezul noptii 

- cafeaua si produsele de patiserie ( inafara specialitalior de 

cafea) 

- ceai, suc ( doar la bufeturi si la micul dejun), si apa de la 

dozatoare 

- accesul la toate evenimentele de divertisment de la bordul 

vasului ( cu exceptia spectacolului Legends Unplugged de pe 

vasul Norwegian Epic )  

- accesul la programe speciale pentru copii si adolescenti ( 

intre 2 si 17 ani ); loc special amenajat pentru ei pana la ora 

22:30  

- accesul la galeriile de arta si implicit la licitatii 

- accesul la piscinele si jacuzzi-urile exterioare  

-  accesul la sala de fitness, biblioteca, la terenurile de sport 

- accesul gratuit la programele de pe televizorul din camera 

( exceptand filme la cerinta )  

- posibilitatea de a suna dintr-o cabina in alta  

- acces la Salonul Studio doar pe Norwegian Epic si doar 

pentru cei cazati in Studio-uri 

 

Grupul tinta 
 
Multimea de pasageri este diversificata - in primul 

rand americani - variind de la familii tinere la oameni mai in 
varsta, precum si persoane cu dizabilitati. Norwegian Cruise 
Line s-a dezvoltat devenind apreciata atat de familii cat si 
de cupluri, calatori gay sau lesbiene. 



 

Norwegian Cruise Line dezvolta inca o nisa a propriei 
linii in zona U.K. De asemenea, vizeaza alti pasageri 
vorbitori de limba engleza din tari ca  Australia, Noua 
Zeelanda si Africa de Sud. 

 

Flota  
 
Norwegian opereaza sub 2 marci: Norwegian Cruise 

Line și NCL America. Pe masura ce vapoa rele care operau 
inainte de cumpararea de catre Star Cruises sunt eliminate 
din flota, Norwegian Cruise Line iși indreapta eforturile 
catre modelele Freestyle. Acestea includ Norwegian Sun, 
Norwegian Star și Norwegian Dawn, lansate in 2001 și 
2002. De asemenea, includ și mai multe vase cu un design 
avansat, precum Norwegian Jewel, Norwegian Jade, 
Norwegian Gem și Norwegian Pearl, lansate mai recent. 

Cea mai veche nava din flota este Norwegian Spirit, un vas 
vechi de 10 ani, ce a debutat pentru Star Cruises ca 
SuperStar Leo și a fost transferat in flota Nor wegian 
Cruise Line in mai 2004. Nava a fost supusa unei revizii 
generale ce a costat cateva milioane de dolari și in urma 
careia a ajuns intr-o stare exceptionala. In afara de 
Norwegian Spirit și Norwegian Sky (lansate in 1999), restul 
flotei Norwegian este lansata in secolul XXI – lucru de care 
compania se mandrește. Din ramura NCL America face 

acum parte doar o singura nava – Pride of America, care 
continua sa navigheze pe tot parcursul anului pe itinerarii 
cu plecare din Insulele Hawaii. Pride of Hawaii este acum 
Norwegian Jade și Pride of Aloha este relansata ca 
Norwegian Sky. Norwegian a construit doar o singura nava 
noua din clasa F3 – Norwegian Epic, de 155.873 tone și 
4.100 de pasageri – fata de cele 2 planuite initial, din 
cauza unor dispute contractuale. Norwegian Epic a 
debutat in iunie 2010, avand o configuratie radicala, ce 

include cabine curbate, 128 de studio-uri single, optiuni 
inovative pentru viata de noapte, spatii destinate unor 
scopuri multiple, atat in interior, cat și in exterior, 
divertisment asigurat de Blue Man Group, un parc acvatic 
imens și multe alte trasaturi remarcabile, ce include 21 de 
spatii de luat masa, un teren de squash și primul Bar de 
Gheata pe mare. Privind spre viitor, Norwegian Cruise Line 
va construi patru nave de „noua generatie”, ca parte din  
Proiectul Breakaway. Prima nava a fost lansata in aprilie 



 

2013 (Norwegian Breakaway). Cea de a doua (Norwegian 
Getaway), a fost lansata in ianuarie 2014. Doua noi vase 
inca nebotezate din Clasa Breakaway Plus vor fi lansate in 
octombrie 2015 (Norwegian Bliss si Norwegian 
Escape).Vasele claselor Breakaway și Getaway au fiecare 
146.600 tone și o capacitate de 4.028 pasageri, fiind 
construite la șantierul naval german Meyer Werft. La o 
greutate de aproximativ 163.000 de tone și o capacitate 
de circa 4.200 de pasageri, Bliss si Norwegian Escape, a 

caror constructie e planuita tot la Meyer Werft, vor fi cele 
mai mari nave ale companiei.  

 
Destinatiile ce le ating 
 
* Alaska, Bermuda, Canada si Noua Anglie, Hawaii, 
Caraibe si Bahamas, Canalul Panama si Riviera Mexicana, 
America de Sud, Transatalntic, Mediterana si America de 
Sud 
 

       Cabinele 
 
- Studiourile sunt acele cabine, avand ocupatia maxima de 
o persoana, avand pat dublu, detine un gemulet cu 
vedere spre coridor, zone separate pentru dus si toaleta. 
Doar pasagerii din aceste tipuri de cabine au acces la 
Salonul Studio. Au o capacitate de 9 mp, regasindu-se 
doar pe vasele: NCL Breakaway, NCL Epic, NCL Escape, 
NCL Getaway si Pride of America. 
- Cabinele interioare sunt spatioase, oferind confort, 
avand baia separata de toaleta si care au o capacitate de 
cazare de pana la 4 persoane, cu o suprafata intre 11-18 
mp. 
- Cabine exterioare pot avea atat un hublou, cat si un mic 
gemulet, care nici unul dintre acestea nu se deschid.; au 
paturi twin care pot fi convertite ( la cerere) in pat dublu, 
detin baie privata. Pot avea capacitate de pana la 4 
persoane si cabinele o suprafata de 13,5 – 31 mp. Vasul 
NCL Epic nu dispune de cabine cu geam. 



 

- Cabinele cu balcon family si SPA ofera privelisti 
uimitoare; multe cabine sunt interconectate pentru a le 
oferi posibilitatea familiilor de a sta impreuna, pentru a 
se putea bucura de intimitate. Cabinele sunt amplasate 
in apropierea piscinelor si facilitatilor pentru copii. Pot 
avea o suprafata cuprinsa intre 16.5 – 48 mp si pot fi 
ocupate de pana la 4 persoane. 
- mini suitele sunt ideale pentru cabinele cuadruple, 
pentru familiile cu copii 

- apartamentele pot avea o capacitate de pana la 4 
persoane, oferind servicii de majordom si servicii 
concierge 
- suitele family au o capacitate de pana la 6 persoane, cu 
o suprafata de 31-60.5 mp, fiind formate din 2 
dormitoare 
- garden villas pot acomoda pana la 7 persoane, avand 3 
dormitoare, un living si un spatiu de a luat cina, gradina, 
jacuzzi si spatiu de bronzat, toate private. Ofera servicii 
de majordom. Se regasesc la bordul vaselor NCL Dawn si 
NCL Star. 
- The Haven – este cea mai luxurioasa zona a vasului, 
zona privata pentru pasagerii care achizitioneaza astfel 
de cabine. Exista cele 2 categorii: The Haven Spa Suites si 
The Haven Garden Villas care pot acomoda pana la 8 
pasageri. Se beneficeaza de servicii exclusiviste pentru 
cei care rezerva astfel de cabine. 

 
Bine de stiut! 
 
- Moneda oficiala la bord este dolarul 
- Norwegian Cruise Line ofera o experienta mixta in ce 
privesc croazierele, un amalgam de elemente 
traditionale cu caracteristici inovatoare ale facilitatilor si 
ambientului de la bordul navelor.  
- Decorul este plin de culoare, duce cu gandul la 
distractie si ocazional poate deveni destul de zgomotos, 
in special pe vasele noi.  
- Codul vestimentar este flexibil si foarte casual; nu este 
nimic neobisnuit in a vedea pasageri care poarta tricouri, 
luand masa impreuna cu pasageri imbracati mai elegant 
(costumele aici sunt rare). 
- Toate navele Norwegian Cruise Line au diverse locuri in 
care poate fi luata masa, de la de bistrouri frantuzesti la 



 

restaurante specializate pe biftecuri sau sushi. 
Serviciul de room service este disponibil non-stop. O 
masa la restaurantele de specialitate poate costa intre 
10 si 25 de dolari, in timp ce tariful pentru un meniu a 
la carte poate varia intre 8 si 25 de dolari. 
- Toate restaurantele specializate necesita rezervare 
prealabila. Semnatura Norwegian Cruise Line in ce 
priveste experientele culinare ce nu ar trebui ratata la 
bordul navelor, este bufetul de ciocolata (are loc odata 
in timpul fiecarei croaziere). Este o priveliste 

magnifica! 
- Linia Norwegian Cruise Line doreste sa ofere servicii 
de divertisment de exceptie, oferind productii 
muzicale exuberante (inclusiv spectacole ce le putem 
urmari doar pe Broadway), showuri de comedie de la 
Second City, trupe live, cantareti de lounge, recitaluri 
de pian si DJ in discotecile de la bord.  
- Cazinourile sunt bine proportionate si ofera jocurile 
clasice si asteptate de clienti. 

- Bibliotecile, camerele de jocuri, salile de ping-pong, 
licitatiile de arta, seminarii de parfumerie, lectii de 
jocuri de noroc - toate acestea sunt disponibile in 
fiecare zi pe vasele liniei.  
- SPA-urile sub tutela Steiner ofera tratamente de lux 
la preturi de lux, cu servicii adaugate recent ca si 
albirea dintilor sau sedinte de acupunctura, dar si 
tratamente cu Botox - sub supravegherea medicilor de 
la bordul navelor. 

-  Toate vasele au centre de fitness. 
- Consilierii sunt bine antrenati pentru a se ocupa 
programele pentru copii; exista oferte adecvate 
varstei, de la petreceri la partide de jocuri video si 
sesiuni diverse de invatare, in functie de varsta.  
- Programul Gruppies ofera interactiune senzoriala 
pentru parinti si copiii de la 6 luni la 3 ani.  
- Exista centre pentru adolescenti, discoteci si piscine 
destinate copiilor. C 
 

 
 
 
 



 

De ce Norwegian Cruise Line? 
 
- in exclusivitate conceptul freestyle cruising, nu 
impune o tinuta obligatorie la cina si nu implica o ora a 
cinei 
- serviciile ridicate de la bordul vaselor de croaziera 
- din 2015 opereaza si itinerarii in Fiordurile Norvegiene 
 - divertismentul e pentru toate varstele 
- beneficii pentru membrii Norwegian Cruise Line 
- programele de ingrijire a copiilor 
- exista studiori care au capacitate de o persoana la 
care nu se aplica supliment de single 
- detine cea mai luxurioasa zona, The Haven, care poate 
acomoda pana la 8 pasageri 

 
 
 

 
 

 
 




