
Royal Clipper
Cobertes i cabines del vaixell

 
A la coberta superior trobem les tres piscines amb què compta el veler.

  
En aquesta coberta trobem les suites de luxe i 2 cabines de primera categoria. El saló d´obsevació, el bar 
Tropical, la biblioteca i el piano bar.

 
En aquesta coberta es troben la majoria de les cabines i el despatx del sobrecàrrec. 



      
A més del menjador, en aquesta coberta hi ha cabines de les categories 3, 4 i 5. També trobem l'accés a la 
sala de Fitness "Captain Nemo". 

Les cabines

Suite Presidencial 40 m2
Cabines exteriors de gran luxe. Es troben situades a popa del vaixell a 
la coberta Clipper. Disposen de llit de matrimoni, minibar / nevera, 
bany de marbre amb hidromassatge. 

Suite Luxe 21 m2
Suites de luxe. Es troben situades a la coberta Principal. Disposen d'un 
balcó privat que dóna a l'exterior de la coberta. Consten de llit de 
matrimoni, minibar / nevera, bany de marbre amb hidromassatge. 

     Categoria 1  14,5 m2
Cabina de luxe, disposa de llit de matrimoni, minibar, bany amb 
hidromassatge. Accés directe a coberta. 

    Categoria 2 
13,5 m2

Gran cabina exterior, d'ocupació doble o triple (segons disponibilitat). 
Llit de matrimoni o dos llits individuals i bany amb dutxa. 

      Categoria 3   
13,5 m2

Cabina exterior, d'ocupació doble o triple (segons disponibilitat). Llit 
de matrimoni o dos llits individuals i bany amb dutxa. 

       Categoria 4   
13,5 m2

Cabina exterior, d'ocupació doble o triple (segons disponibilitat). Llit 
de matrimoni o dos llits individuals i bany amb dutxa. 

        Categoria 5   
11 m2

Cabina exterior de doble o triple ocupació (consultar disponibilitat). 
Compta amb llit gran o dos llits individuals i bany amb dutxa. 

        Categoria 6   10 m2
Cabines interiors situades en la coberta Clipper. Estan proveïdes de 
lliteres. Disposen de bany amb dutxa. 



   Suite Luxe

                     

                           Cabines categories 1 a 4

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

http://www.senyorspassatgers.cat/

