
NAJLEPSZE REJSY TYPU FITNESS

Rejsy turystyczne statków pasażerskich zyskały w ostatnich latach
nowych zwolenników, zwłaszcza wśród młodszych klientów żądnych
nowych doznań. Jednym z przykładów tego typu rejsów są tzw. rejsy
„fitness” w różne zakątki świata w czasie których, klienci korzystają
z aktywnego wypoczynku na pokładzie statku. Tourism-review.pl
przedstawia 10 przykładów najatrakcyjniejszych rejsów typu

„fitness” .

 

“Royal Caribbean” oraz “Oasis”
Na obszarze około 900 metrów kwadratowych znalazło się tutaj wiele różnych wyspecjalizowanych
urządzeń do ćwiczeń oraz ringi bokserskie. To wszystko jest jednak niczym w porównaniu do
urządzeń ze statków „Allure” i „ Oasis of the Seas” – tutaj pasażerowie mogą korzystać z maszyny
grawitacyjnej, ścianki typu „kinesis wall”, rowerków „expresso bikes” oraz „activio cycling”.

“Seabourn's Odyssey”
Na tej linii znajdziemy nie tylko te same atrakcje co na „Royal Caribbean” -  „Odyssey”, „Sojourn” i
„Quest” oferują podobne ścianki typu „kinesis wall” – tutaj dodatkowo jesteśmy otoczeni wszędzie
luksusem. Pasażerowie nie czują się ani przez moment jak na sali ćwiczeń; zamiast tego możemy
korzystać z dwupokładowego centrum fitness i Spa z wieloma urządzeniami do ćwiczeń i relaksacji.
Zwłaszcza podobać się może prysznic z sensorami wibracyjnymi oraz basen z cyrkulacją wody, która
działa redukująco na stres.

"P&O Cruises' Ventura"
Rejs ten jest kierowany dla fanatyków fitness, którzy chcą dodać nieco zabawy do swoich ćwiczeń.
Na statku istnieją dwa główne obszary ćwiczeń – rowery stacjonarne oraz pływanie. Na basenie
można wypróbować swoją siłę, płynąc „pod prąd” wytwarzany przez urządzenie wodne, następnie
możemy wsiąść na rower i udać się w wirtualną podróż.

“Norwegian Cruise Line's - Pride of America”
Czasami zdarza się, że wyposażenie na pokładzie statku nie jest wystarczająco zadowalające dla
wszystkich turystów…i tu do akcji wkracza: „Pride of America”. Kiedy statek dobija do brzegu gdzieś
na Hawajach, pasażerowie dostają możliwość skorzystania z atrakcji, których nie mogą znaleźć na
pokładzie statku. Na przykład zjazd rowerem do wnętrza wulkanu, wędrówki przez dżunglę,
windsurfing czy też przejażdżkę kajakiem.

„Thomson Cruises”
Przykład tego statku wydaje się być idealny dla rowerzystów, ponieważ łączy wspaniale wyposażony



park rowerowy wraz z centrum fitness. W odróżnieniu od innych statków, tutaj zamiast rowerów
stacjonarnych otrzymamy świetnie wyposażone rowery do wypraw na stałym lądzie.

„Crystal Cruises”
Rowery stacjonarne, czy inne urządzenia do ćwiczeń typu „high-tech” nie są przeznaczone dla
wszystkich, stąd też znalazł się operator rejsów, który odnalazł swoją niszę – spacerowiczów. Statki
„Crystal” posiadają swoje deptaki, które można wykorzystać  np. do tzw. treningu oporowego lub
„Nordic walking”. Oczywiście to tylko część oferty statku – można tu skorzystać również z zajęć yogi
lub lekcji golfa.

„Carnival Magic and Breeze”
Jeśli szukasz rejsów z ofertą sportów rodzinnych – Carnival zapewni ci wspaniała zabawę. Żadne
rodzinne wakacje nie obędą się bez partyjki mini golfa, a statek ten oferuje nam to na otwartym
pokładzie. Kurs mini golfa jest częścią wszechstronnego programu o nazwie „SportSquare”, gdzie
znajdziemy miedzy innymi: ścieżki do joggingu, możliwość grania w koszykówkę, siatkówkę,
wspinanie się po linie (zawieszonej około 40m nad wodą)

„Windstar"
Sporty wodne oraz rejsy powinny współgrać ze sobą – więc nie ma lepszej oferty niż ta, którą oferuje
Windstar. Pasażerowie mogą popłynąć do tak wspaniałych miejsc jak Karaiby, Kostaryka czy wyspy
greckie i wynająć ekwipunek do nurkowania, nadmuchiwane łodzie lub deski windsurfingowe.
Dodatkowo załoga służy pomocą przy organizacji wszelakich wypraw na lądzie i w wodzie.

„Holland America Line”
Rejsy fitness nie są ograniczone tylko dla młodych i wysportowanych osób, a oferta „Holland
America” tylko utwierdza nas w tym przekonaniu. Tempo ćwiczeń może być tu łagodniejsze i
ukierunkowane na relaks i wypoczynek. Starsi pasażerowie mogą cieszyć się spacerami po
promenadzie, Aqua aerobikiem czy też ćwiczeniami yogi.

„Celebrity Cruises”
Ostatnią pozycją w naszym zestawieniu (ale jak najbardziej istotną) jest oferta „Celebrity Cruises”,
która oferuje rejsy niekoniecznie związane z wykonywaniem jakichkolwiek ćwiczeń… Na statkach
„Millenium” czy „Solstice” otrzymamy świetnie skomponowane i zdrowe jedzenie. Napoje i jedzenie
są serwowane pasażerom na różne sposoby wraz z niskotłuszczowymi deserami, koktajlami i
zdrowymi przekąskami w międzyczasie.

Dostarczone przez Tourism Review.pl, dostawcy aktualności turystycznych dla światowej
społeczności związanej z branżą turystyczną. Odwiedź www.tourism-review.pl
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