
Plancius
Cobertes i cabines del vaixell



Els passatgers tenen accés a cinc cobertes. A la popa de la coberta 5 es troba el saló d'observació, 
així com la biblioteca i el bar. Per sobre hi ha la cabina del capità. A la coberta quatre estan ubicats 
la majoria dels camarots i en la tres hi ha el restaurant, una sala de lectura, la infermeria, la recepció 
del vaixell i les zona per als desembarcaments en zodiacs.

Les cabines

Cabines classe superior (color vermell)
Les cabines de classe superior, tenen aproximadament 21 
metres quadrats. Totes elles amb bany privat, dutxa, lavabo 
i wàter. Disposen de llits de matrimoni (queen bed). També 
tenen nevera, TV de pantalla plana, telèfon i connexió per a 
internet.

Cabines dobles Delux (color rosa)
Es troben a la coberta 4. Tenen dos llits baixos, bany privat 
amb dutxa, lavabo i wàter.
Tenen nevera, TV de pantalla plana, telèfon i connexió a 
internet.

Cabines dobles amb ull de bou (color groc)
A la coberta 3 trobem 9 cabines. Totes elles amb bany privat 
amb dutxa, lavabo i wàter. Les cabines disposen de dos llits 
individuals, TV de pantalla plana i connexió a internet.



Cabines triples amb ull de bou (color marró)
Totes elles amb bany privat amb dutxa, lavabo i wàter. Les 
cabines disposen de dos llits baixos individuals i un alt 
(llitera), TV de pantalla plana i connexió a internet. Es troben 
a la 2 ª coberta.

Cabines quàdruples amb ull de bou (color blau)
També es troben a la segona coberta. Totes elles amb bany 
privat amb dutxa, lavabo i wàter. Les cabines disposen de 
dos llits baixos individuals i dos alts (lliteres), TV de pantalla 
plana i connexió a internet. Es troben a la 2 ª coberta. 

Per veure la nostra oferta de creuers i viatges amb tren de luxe cliqueu aquí

http://www.senyorspassatgers.cat/

