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Nadszedł momeNt by wyNieść 
pojęcie cruisiNgu Na wyżyNy 

 Przedstawiamy ANTHEM OF THE SEAS℠



Jedna z najbardziej oczekiwanych atrakcji na statku Anthem of the 

SeasSM, North StarSM, wznosi się na wysokość 91 metrów nad poziom 

morza by ukazać gościom zapierający dech w piersiach, 3600 widok na 

morze, statek oraz ekscytujące miejsca, które odwiedzamy po drodze.

PrzedStawiaMy North StarSM
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zrÓb wieLKi sKoK 
NaprzÓd
Po co budować coś nowego, jak można stworzyć statek, 

o jakim się do tej pory nikomu nie śniło? Statek, który nie 

tylko zabierze Cię w rejs po morzu, ale także pozwoli na 

chwilę zawiesić się w chmurach, gdzie marzenia z dzieciństwa 

urzeczywistniają się za pomocą najnowszej technologii 

a przestrzeń, która dopiero co Cię zachwyciła, przeistacza 

się w zupełnie coś innego już po chwili.

to jest właśnie anthem of the SeasSM nowy statek floty royal 

Caribbean. Statek, który na zawsze zmieni twój pogląd na 

cruising.

Sprawdź wszystkie atrakcje dostępne na statku Anthem of the Seas na stronie 
www.RoyalCaribbeanCruises.pl/Anthem





pozwÓL poszybować 
swojej wyobraŹNi
Co może być jeszcze bardziej orzeźwiającego od podmuchu morskiej bryzy 

na środku oceanu? a może prawdziwy dreszczyk emocji, podczas szybowania 

w symulatorze skoków spadochronowych?

to kolejna nowość royal Caribbean na statku anthem of the SeasSM : symulator skoków 

spadochronowych, który da Ci możliwość zasmakowania w radości jaką daje latanie, bez 

konieczności opuszczania pokładu statku. ripCord wraz z symulatorem fal surfingowych 

Flowrider® oraz ścianką wspinaczkową staje się kolejną wizytówką royal Caribbean 

i wzbogaca i tak już najbogatszy pokład sportowy, jaki pływa po morzach i oceanach świata.

PrzedStawiaMy riPCord by iFLy®

riPCord by iFLy®



SeaPLexSM



pierwszy taKi pLac 
zabaw Na morzu
Nastaw się na sentymentalną podróż w czas dzieciństwa i odkryj plac zabaw, 

jakiego jeszcze nie było.

to nie zwykły pokój gier, a miejsce zmieniające wyobrażenie o tym, czym pokój gier 

być powinien. Największy taki kompleks na morzu, gdzie po raz pierwszy możecie 

skorzystać z samochodzików elektrycznych, toru wrotkarskiego, boiska do koszykówki, 

samopoziomujących stołów do ping-ponga i wielu innych atrakcji.

Szczególnie nie możesz przegapić pierwszej morskiej szkoły cyrkowej, gdzie pod okiem 

instruktorów nauczysz się wielu podniebnych akrobacji np. na trapezie.

PrzedStawiaMy SeaPLexSM

SzkoŁa Cyrkowa
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miKsoLogia zderzoNa 
z tecHNoLogiĄ
wystarczy, że przekroczysz próg bionic bar a natychmiast poczujesz 

się, jakbyś został przeniesiony w przyszłość, do świata gdzie 

wszystko napędzane jest nowoczesną technologią a możliwości są 

niezmierzone. to pierwszy tego typu lokal, nie tylko na morzu, ale 

na świecie. Sprawdź jak wszelkie czynności barmana wykonywane 

są przez roboty.

z laserową wręcz precyzją, robotyczne ramiona o napędzie Mark 

Shark pracują z perfekcyjną synchronizacją tworząc napoje idealnie 

orzeźwiające i zachwycające zarazem, jak np. excitabull, jaskrawa 

mieszanka wódki mandarynkowej, brzoskwiniowego schnappsa 

i energetycznego napoju red bull tworząca niepowtarzalny czerwono 

– pomarańczowy napój, czy też beam Me Up, uderzająca do głowy 

mieszanka burbona bulleit, koniaku hennessey oraz imbirowego 

napoju. to nie science fiction a przyszłość w świecie rozrywki.



two70̊  w NoCy



Płynne połączenie technologii z rozrywką gwarantuje niewyobrażalne wrażenia od rana do 

wieczora. w ciągu dnia zrelaksuj się i ciesz budzącym respekt widokiem przez ogromne 

okna o wysokości 2 i pół piętra. w nocy zaś daj się porwać transformacjom, jakim ulega 

panoramiczna szyba, zmieniając się w olśniewającą, elektroniczną scenerię służącą, jako tło 

dla pokazów artystycznych i świetlnych.   

PrzedStawiaMy two70°SM

odkryj miejsce, które może Cię zabrać dokądkolwiek zechcesz się udać.

tajemNiczy NocĄ. 
speKtaKuLarNy za dNia.  
Niesamowity  
o Każdej porze.

two70̊  w dzień



bUFFaLo ChiCkeN eggS
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czas odKryć 
NowĄ erę KucHNi 
Na morzu
witamy w świecie dynamic dining – zupełnie nowej formie 

korzystania z posiłków na statku Anthem of the Seas.  

to przemyślnie stworzony system wielu możliwości 

i całkowitej dowolności pory, o jakiej korzystasz z naszych 

18 różnych restauracji. Nie ma określonej pory kolacji, nie ma 

ustalonych miejsc i zawsze tego samego stolika, nie ma nawet 

formalnych strojów. wszystko po to, byś podczas podróży 

statkiem odbył równie fascynującą podróż kulinarną, jaką 

oferują najlepsi szefowie kuchni na morzu.  

Sprawdź wszystkie nasze restauracje na RoyalCaribbeanCruises.pl/DynamicDining



iNdyJSki PUddiNg z PiStaCJaMi i PŁatkaMi róż



codzieNNie KoLacja w iNNym styLu
Na statkach royal Caribbean restauracja główna zawsze stanowiła wyjątkowe miejsce. Miała w sobie jakiś urok. teraz zaś, każdy 

wieczór jest zupełnie nieporównywalny do poprzedniego. opcja dynamic dining zamieniła jedną salę restauracyjną w wiele 

mniejszych, bogatszych smakowo i wizerunkowo miejsc, które cieszą gości mnogością wyboru i dowolnością pory.

restauracja grande jest głębokim ukłonem w stronę 

minionej ery, gdzie posiłek był swoistym rytuałem. 

wymagał starannego dobrania stroju i celebrowania 

każdego dania. w restauracji grande, każda kolacja jest 

kolacją formalną i wymaga formalnego stroju. każda 

również jest celebrowaniem innej okazji, co sprawia, 

że jest ona najbardziej eleganckim miejscem na statku 

anthem of the Seas. 

SerdeCzNie zaPraSzaMy  
do odkryCia Na Nowo kiLkU 
NaSzyCh kLaSyków

rozkołysz się w  tętniących życiem i  bogactwem 

smakach kuchni pan-azjatyckiej tak samo różnorodnych 

i drobiazgowych jak sam daleki wschód. restauracja Silk 

proponuje elektryzujące a jednak wyjątkowo zbalansowane 

dania inspirowane kuchnią Chin, Japonii, tajlandii, 

wietnamu czy indii.

gdzie PrzyPrawy z JedwabNego 
SzLakU SPotykaJĄ SóL Nowego 
wybrzerza 



roLadki PreCLowe yaNkee FraNkS



Jeśli statek Anthem of the Seas jest twoją epikurejską 

podróżą, to american icon grill jest odpowiednikiem 

typowo amerykańskiej przejażdżki. odkryj amerykę, piękną 

… wyśmienitą … absolutnie zapierającą dech w piersiach. 

zawarty jest w niej szereg tradycyjnych dań, ulubionych 

smaków cieszących podniebienie, tradycyjnych rękodzieł 

z odrobiną nowoczesnego podkręcenia.

zNaJdŹ SwoJĄ StreFĘ 
kULiNarNego koMFortU

Na wyłączność dla gości apartamentów, Coastal kitchen 

łączy wpływy kuchni śródziemnomorskiej z  tradycją 

farmerskiej kalifornii.  dania emanują świeżością wybrzeża 

pacyfiku i specyficznym smakiem znad Morza Śródziemnego, 

a wszystko to połączone z wyśmienitymi winami z toskanii, 

Napa i wielu innych miejsc.

ChŁód kaLiForNi SPotyka CiePŁo 
Morza ŚródzieMNego

Szczyt współczesnej kuchni został osiągnięty w restauracji 

Chic, gdzie najświeższe składniki przeobrażane są 

w  nowoczesne konstrukcje. zdrowa dawka protein 

okraszona jest delikatną mżawką sosów przygotowanych 

od podstaw. Sól jest sola morską. Śmietana to kremówka. 

a trufle są mieszane z szampanem.  wszystko to serwowane 

w wysublimowanej restauracji, w której dominuje złoto, 

kryształ i śnieżna biel.

StyL Nigdy Nie SMakowaŁ 
tak dobrze



baby vegetabLeS iN the gardeN



z głębi wyobraŹNi 
wyłaNia się uczta 
dLa zmysłÓw
wpadnij do krainy Czarów, w której nasi szefowie kuchni przekręcają swoje 

kulinarne kalejdoskopy by stworzyć dania, jakich nikt jeszcze wcześniej nie 

widział ani nie próbował. otwórz menu i odkryj w nim podstawowe elementy 

jak Słońce, Lód, ogień, woda, ziemia i Marzenia – każdy z wyborem małych 

lub wspólnych fantazji. i magiczny napój, który szepcze „wypij mnie” wśród 

bezkształtnych luster, tajemnic, niespodzianek dla zmysłów, a wszystko 

zmierza ku coraz większej pewności płynącej z każdego kęsa.



włosKie gotowaNie  
gwoŹdziem programu Na morzu
Szef kuchni, Jamie oliver, może być jednym z najsławniejszych światowych ekspertów kulinarnych, 

ale na statki klasy Quantum przyniósł jednak ze sobą miłość do włoskiej kuchni, włoski sposób 

na życie i na pojmowanie jedzenia i otworzył pierwszą związaną w pełni z morzem restaurację 

Jamie’s italian. to tu wiejskie potrawy są ręcznie przygotowywane według sprawdzonych 

przepisów i przy użyciu świeżych, sezonowych składników i przypraw. rozpocznij od sławnej 

deski Jamie’go wypełnionej soczystymi wędlinami, marynatami i aromatycznymi serami. Następnie 

skosztuj przepysznych makaronów, wyrabianych dzień w dzień, jak łagodne spaghetti vongole czy 

dynamiczne krewetkowe linguine. do tego jest szeroki wachlarz z antipasti, wspaniały wybór dań 

z grilla i kuszących deserów, których nie można sobie odmówić.

JaMie’S itaLiaN FaMoUS PLaNk
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twÓj LoKaLNy pub właśNie 
został ręczNie wyKoŃczoNy
Jedzenie i picie. to nie powinno być zbytnio skomplikowane. z takim założeniem został stworzony 

Michae’s genuine Pub, pierwszy amerykański gastropub na morzu, sprowadzony na nasze statki 

przez zdobywcę prestiżowej nagrody James board award, szefa kuchni Michael’a Schwartz’a. 

rozpocznij od prostych składników od najlepszych rzemieślniczych producentów. Połącz je 

z ciepłą i przyjazną atmosferą. dorzuć kilka dodatkowych powodów, które łączą ludzi razem 

w rozmowie i wspólnym dzieleniu się – jak piwo z beczki, w tym stworzone przez samego szefa 

klasyczne american ale, wytwarzane w browarni Michael’a Schwartz’a.  a dla tych, których smak 

wybiega poza specjalność lokalu przygotowana jest lista win, koktajli i mocniejszych alkoholi, 

włączając w to burbon czy whisky, co z pewnością ich rozgrzeje.

PaN Fried oNioN diP



aPartaMeNt royaL LoFt SUite
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wzNiosłe idee w pełNi 
zreaLizowaNe
Po całym, niezwykłym dniu spędzonym wśród licznych 

atrakcji od dziobu po rufę statku, wróć do naszych 

największych i najbardziej luksusowych apartamentów, jakie 

kiedykolwiek powstały.  Na samym szczycie apartamentów, 

jakie znajdują się na statku anthem of the Seas, jest royal 

Loft Suite, gdzie każdy najmniejszy detal został starannie 

przemyślany a widok z okna jest doprawdy imponujący. to 

miejsce, które zaspokaja wszystkie twoje potrzeby, nawet 

te jeszcze nieuświadomione. od obszernej jadalni i części 

wypoczynkowej, po prywatne jacuzzi i opiekę Concierge 

o każdej porze dnia i  nocy. Na statku stworzonym do 

przygody, odkryj niespodziewane miejsce – przestrzeń, która 

pozwoli Ci się zrelaksować, jak jeszcze nigdy dotąd.

Znajdź kabinę stworzoną specjalnie dla Ciebie na  
RoyalCaribbeanCruises.pl/Anthem



JUNior SUite



kabiNa wewNĘtrzNa z wirtUaLNyM baLkoNeM

bardziej eLegaNcKie 
KabiNy. z zewNĄtrz  
i od wewNĄtrz.
bez względu na to, czy mieszkasz w  apartamencie czy w  kabinie 

wewnętrznej, czeka na Ciebie wyjątkowo obszerna i elegancka przestrzeń, 

która zapewnia jeszcze większą wygodę. Jak sprytna, bardziej pojemna 

garderoba, pozwalająca pomieścić dodatkowy bagaż, dla gości udających 

się w dłuższy rejs. a także nowatorskie rozwiązania dla rodzin podróżujących 

wspólnie i błyskotliwa opcja Family ConnectedSM Staterooms, która łączy trzy 

rodzaje kabin, by stworzyć jak najwygodniejszy kompleks mieszkaniowy dla 

całej rodziny. Ponadto, klasa Quantum daje Ci całkowicie nową „wewnętrzną 

perspektywę” – balkon wirtualny, ogromny ekran na wysokość całej ściany, 

który w czasie rzeczywistym wyświetla obraz z zamontowanej na burcie 

kamery.



same Nowości. uLubioNe atraKcje. 

to zmieNia wszystKo.

North starsm riPCord by iFLy® biONic bAr seaPLexsm

z pełną parą wskakujemy w nową generację statków wycieczkowych, nie 

zapominając jednak o tych wszystkich atrakcjach, które nasi goście polubili 

a może i pokochali – jak Flowrider, ścianka wspinaczkowa i wiele innych, które 

uzupełnią wszystkie innowacje na statku anthem of the Seas.

Sprawdź wszystkie nowości na statku Anthem of the Seas na 
RoyalCaribbeanCruises.pl/Anthem



FLowrider®two70° sm ŚCiaNka wsPiNaCzkowa we wiLL roCk you
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wszystkie zdjęcia statku anthem of the Seas użyte w tej broszurze są wykończone graficznie i przedstawiają orientacyjny wizerunek i kolorystykę.  

wizerunek i kolorystyka może ulec zmianie bez wcześniejszej zapowiedzi. ©2015 royal Caribbean international. Statki pływają pod banderą bahamów. 

wszystkie prawa zastrzeżone. rCiF042401-100k · 15042159 · 2/15/2015
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Anthem of the Seas SM

wiosna 2015 rejsy z Southampton, Uk po Morzu Śródziemnym
Jesień 2015 rejsy z Cape Liberty, USa po karaibach


