P&O Cruises
P & O Cruises este cel mai mare operator de catering de pe piata
britanica, care si-a dezvoltat flota si a introdus rapid noi
caracteristici de la debutul actualei Oriana in 1995. In cea mai
mare parte a anului, vasele navigheaza de la Southampton, iar
cele mai multe croaziere dureaza aproximativ 14 nopti. Cu toate
acestea, in fiecare an, navele sale ofera o serie de mini break-uri
de la doua la sapte nopti. De asemenea, Arcadia si Aurora, se
angajeaza a face croaziere lungi de 80 sau chiar mai mult de 100
de nopti, dintre care unele vizand intreaga lume.
Adonia, cel mai mic vas al flotei, empatizeaza cu destinatiile
bogate. Oceana, Ventura si cea mai noua nava Azura vor petrece
iarna in Caraibe, mai ales in Barbados, unde vor oferi croaziere in
principiu de 14 nopti.
Intre timp, Oriana ofera croaziere in Caraibe si Europa din
Southampton.
Cea mai mare nava, Britannia va debuta in primavara anului 2015.

Tariful include:
- cazarea in categoria de cabina aleasa
-trei mese principale ( mic dejun, pranz si cina ; se achita o mica
taxa pentru pranz la restaurantele Orchid si Arcadian pe vasul
Arcadia si Oriana Rhodes pe vasul Oriana )
- gustari intre mese : snacks-uri, gratare si pizza
- produse de patiserie proaspete in fiecare zi

- cina din restaurantele principale preparata de bucatari cotati cu
stele mMichelin ( se poate percepe o mica taxa la restaurantele ce
necesita rezervare )
- taxele portuare și guvernamentale
- accesul la spectacolele de pe scena teatrului
- accesul la spectacole de cabaret si stand up comedy
- accesul la recitaluri de muzica live si concerte de pian
- accesul la cinematograf
- accesul la terenurile de fotbal, tennis, bascket sau de alte
sporturi practicate in aer liber
- accesul la piscina si la jacuzz-uri
- accesul la sala de fitness si implicit la toate aparatele din dotare
( obligatoriu echipament de sport )
- accesul la sauna sau la baile termale
- pentru copii : o mare varietate de activitati ce pot fi intreprinse
pe toata durata unei zile
bona pentru copii sub 5 ani
scoala de circ ( doar pe Ventura )
- televizor, uscator de par, frigider si seif
- asternuturi din bumbac Egiptean
- set de ceai facut la comanda

Grupul tinta
Datorita faptului ca navele difera semnificativ unele de altele, iar
compania ofera ca durata de croaziera de la doua nopti la mai
mult de 100, pasagerii atrasi depind in mare masura de ce vas si
de ce destinatie alerg. Cu toate acestea exista un numitor comun:
veti calatori alaturi de britanici!

Flota
P&O Cruises este prea bine cunoscuta datorita Canberrei, nava ce
a servit pana in 1997, fiind singura nava ce a functionat la un
moment dat, avand sediul in Marea Britanie deservind pietei
britanice. Pentru o perioada, Canberra a functionat cu Victoria,
dar in 1995 P&O Cruises a introdus vasul Oriana ca prima linie de
croaziera moderna.

Aurora , o versiune mai mare si mai moderna a Orianei a urmat
in anul 2000.In anul 2003, P&O Cruises a devenit parte din
Carnival Corp si PLC, gigantul Anglo- American de croaziera , si
in acelasi timp sora navei Oceana si Adonia, au fost transferate
flotei de la compania Carnival Corp,Princess Cruises. In 2005, P
& O Cruises a introdus Arcadia, o mai mare nava si de
asemenea cel mai modern design intelept.
In aprilie 2008, Ventura a inceput sa functioneze, detinand un
restaurant intalian , o scoala rock pentru adolescenti, o pista de
curse “ Formula 1” pentru toate varstele si “Noddy si domnul
Bump” pentru micii prichindei.
In aprilie 2010, Azura, ceea ce este o nava sora a Ventura, s-a
alaturat flotei . Azura este orientata spre cupluri si se focuseaza
pe mese oferite de restaurantul indian creat de Michelin – Star
Chef Atul Kochhar . Azura are de asemenea, 18 cabine simple -o
raritate pentru navele noi.
Lucrarile au inceput in luna octombrie 2012, pentru a opta
nava de 500 de milioane de lire sterline , care va fi cea mai mare
din flota . Va cantari 141 000 de tone . Un numar de 3611
pasageri vor putea fi gazduiti la bordul navei Britannia, care a
fost lansata in februarie 2015 .

Destinatiile ce le ating :
Ca linie de croaziera , P & O Cruises ofera un program limitat
dar captivant, axandu-se pe cererile particulare ale pasagerilor.
P & O cruises ofera voiaje in Africa, Asia si Orient, Insulele
Canare, Australia, Caraibe, America Centrala, City- break-uri
Europene, Mediterana Centrala, Capitalele Baltice, Mediterana
de Est, Oceanul Indian, Islanda si Fiordurile, Canalul Panama,
America de Sud, Pacificul de Sud, Orientul Mijlociu, USA si
Canada, Mediterana de Vest. Cele mai vizita si cele mai
populare porturi din Europa sunt: Amsterdam, Barcelona,
Bruges, Bilbao, Lisabona, Monte- Carlo, Roma, St Petersburg si
Venetia.

Cabine
Deschideti perdelele intr-o dimineața și s-ar putea sa fiti
intampinați de stralucirea Fiordurilor Norvegiene. Deschide-le in
alta dimineata si ar putea fi portul Hong Kong ,orașul fortificat
Dubrovnik sau soarele care rasare peste Veneția. Imaginați-va
micul dejun pe balconul cu aceste obiective iconice ca fundal .
Ar putea exista un mod mai bun de a incepe ziua ?
Balconul este propriul tau refugiu privat ; o gura de aer
proaspat – literalmente! Acest spatiu privat este destinat
pentru a impartași momentele speciale cu cei dragi , fie ca
privesc un apus de soare dramatic care umple cerul sau delfinii
dansand in valuri. Și pentru a va ajuta sa va relaxați, pe toate
balcoanele cabinelor veți gasi scaune confortabile și o masa, iar
majoritatea apartamentelor se bucura de adaugarea de
aezlonguri.
Toate cabinele noastre sunt dotate cu aer condiționat, pentru a
va oferi cat mai mult spațiu posibil și pentru a va ajuta sa va
relaxați. Balcoanele au rolul de a va oferi spațiu exterior
suplimentar. Toate au foi de bumbac egiptean , facilitați
gratuite de a va face ceai si cafea , frigider , uscator de par , seif
, in cabina , televiziune și baie proprie cu pachete de lux pentru
a va rasfata. Va veți bucura , de asemenea, de serviciile unui
steward personal care va avea grija de orice nevoie și va puteti
bucura de room service 24 de ore, fara costuri suplimentare.
Cabinele interioare, cat si cele exterioare dispun de doua paturi
ce se convertesc in paturi pentru king-size, dispun de asemenea
si de baie cu cabina de duș, sau cada sau duș numai și WC .
Cabinele cu balcon dispun de doua paturi ce se convertesc in
paturi pentru king-size, baie cu cabina de duș sau cada sau duș
numai și WC, scaun si masa, usi glisante din sticla ce duc spre
balconul cu masa si scaune rabatabile.
Suitele au un decor rafinat, mobilierul avand un colorit senin .
Acestea sunt dotate cu doua paturi ce se convertesc in paturi
pentru king-size, baie cu jacuzzi, cabina de duș , unitate dublu

chiuveta și WC, dressing, fier de calcat, masa de calcat și presa
pentru pantaloni, zona de lounge cu canapea , masa și scaune,
DVD player, mini stereo.
In majoritatea cabinelor duble , mini- suite si apartamente ,
paturile suplimentare sunt canapele extensibile .
Cabinele pentru o singura persoana sunt dotate cu un pat
simplu inferior, o baie cu cabina de dus si WC.

Bine de stiut!
P & O Cruises are o flota de opt nave care ofera vacanțe
adaptate la gusturile britanice . Navele sale mai mari, Azura ,
Ventura , Arcadia și Oceana sunt moderne si inovatoare , cu un
nou accent pe atragerea segmentului mai tanar, precum și
atragerea de pasageri experimentați . Aurora, Oriana și Adonia
ofera o experiența de croaziera mai traditionala.
In prezent , Arcadia , Adonia și Oriana sunt exclusiv pentru
adulți ; restul flotei saluta familii de toate varstele și
supravegheaza cluburi pentru copii , oferind divertisment
pentru cei cu varste cuprinse intre 2-17 ani .
Pasagerii de pe vasele Azura , Ventura , Arcadia și Oceana pot
alege Club Dining sau Freedom Dining, avand posibilitatea sa
manance unde vor sic and vor . Aurora si Oriana poseda oferta
de Club Dining ; Toate navele au restaurante de specialitate ,
precum și restaurante principale, iar Azura și Ventura au peste
zece locuri diferite pentru a manca .
Azura are Sindhu , un restaurant cu specific indian, oferind
mese fine, cu un accent pe ingrediente locale și mancaruri
preparate de specialitate la masa . De asemenea, poseda Glass
House - un bar de vinuri pentru care expertul in vinuri, Olly
Smith a selectat peste 30 de vinuri diferite , toate disponibile la
pahar și le-a asociat cu gustari ușoare. Casa de sticla a inlocuit
Las Ramblas in aprilie 2013, la nava Ventura.
Vasul Ventura are ca specific restaurantul Camera Alba, aflat
in grija bucatarului britanic Marco Pierre White, care

supravegheaza , de asemenea, meniul din restaurantele din
Oceanul Grill pe navele Adonia , Aurora , Oceana , Arcadia și
Oriana .

De ce P&O Cruises ?
-Contact cu un mix de grupe de varsta, familii, cupluri si
persoane singure la bord, experimentand astfel o atmosfera
sociabila si un sentiment de ocazie.
- O gama larga de tratamente spa atat pentru barbati cat si
pentru femei realizate de catre personal instruit in arta
infrumusetarii.
- excursiile la mal sunt create de o echipa de experți de
destinație care lucreaza indeaproape cu operatorii locali de
incredere și sunt proiectate pentru a se potrivi tuturor
varstelor, intereselor și abilitaților.
- detin vase care opereaza itinerarii unice
-multe activitati de petrecere a timpului liber : piscine, casino,
club de noapte, Spa Club , baruri si saloane , diverse
restaurente de specialitate, cinematograf, teatru, spectacole si
entertainment, etc

