Sea Spirit
Cobertes i cabines del vaixell

A la coberta superior (sun deck) es troben ubicades les categories superiors de cabines. Just a la
coberta inferior hi ha el pont de comandament, un petit gimnàs, una sala per poder xerrar amb la
resta dels passatgers i ja en la coberta exterior i en la popa del vaixell el jacuzzi.
A la coberta club hi ha un agradable saló i també la biblioteca.
Baixant cap a la coberta Oceanus ens trobem amb un altre saló que porta el mateix nom.
I ja en l'última coberta a la qual té accés el passatge tenim el restaurant.

Les cabines
Suite del Armador (Owner´s suite-color marró fosc)
Hi ha només una suite d'aquest tipus, d'uns 50 metres quadrats, situada a la
coberta superior (sun).
La suite de l'armador té una sala d'estar independent amb zona de jocs i
reunions, sistema estèreo BOSE que ofereix música de fons, un HD TV de
plasma amb reproductor de DVD. Les portes corredisses de vidre donen a
una terrassa privada. Banyera completa amb hidromassatge. Llit King Size,
més un sofà llit que pot acomodar a un una tercera persona (nen). Nevera,
assecador de cabell i ampli espai per desar l´equipatge.

Suite Premium (color gris)
A la coberta Sun trobem 6 suites superiors d'aproximadament 32 metres
quadrats cadascuna. Són de doble ocupació, amb bany privat que consta de
dutxa, lavabo i wàter. Dos llits baixos (convertibles en llit de matrimoni),
TV, reproductor de DVD, assecador de cabell, nevera i espai ampli per desar
l´equipatge.

Suite Deluxe (color verd)
A la coberta sports tenim les cabines Deluxe. D'aproximadament 26 metres
quadrats amb terrassa. Totes disposen de bany privat amb dutxa, lavabo i
wàter. Dos llits baixos (convertibles en llit de matrimoni), nevera,
assecador de cabell, TV, reproductor de DVD, ampli espai per desar
l´equipatge.

Suite Classic (color blau)
Tenen uns 26 metres quadrats amb terrassa. Totes disposen de bany privat
amb dutxa, lavabo i wàter. Dos llits baixos (convertibles en llit de
matrimoni), nevera, assecador de cabell, TV, reproductor de DVD, ampli
espai per desar l´equipatge.

Suite Superior (color lila)
Es troben totes a la coberta club. D'aproximadament 22 metres quadrats
cadascuna amb amplis finestrals. Totes les cabines disposen de bany
privat amb tots els serveis necessaris, nevera, assecador de cabell, TV,
reproductor de DVD.

Doble (color groc)
En aquest nivell trobem 6 cabines dobles d'aproximadament 19 metres
quadrats amb ull de bou, amb bany privat, dutxa, lavabo i wàter. Totes
disposen de dos llits baixos, i un sofà llit, TV, reproductor de DVD,
assecador de cabell, nevera.
Cabines triples (color salmó)
Es troben totes a la coberta Oceanus. D'aproximadament 23 metres quadrats
amb finestra, amb bany privat, dutxa, lavabo i wàter. Totes disposen de dos llits baixos, i un sofà
llit, TV, reproductor de DVD, assecador de cabell, nevera.

Owner´s Suite

Suite Premium

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

