
50 Years of Victory
Cobertes i cabines del vaixell 



A la coberta 3 es troba la cabina del capità i en la immediatament inferior hi ha dues 
zones de bar que disposen d'un saló adjacent. La biblioteca, sala de massatge i una 
petita botiga on adquirir els objectes de primera necessitat també es troben en aquesta 
coberta.

A la coberta 1 hi ha el gimnàs i les cabines del cap de màquines i contramestre.

A la coberta principal hi trobem la recepció i el restaurant. També hi ha la infermeria 
del vaixell i una pista per a la pràctica del voleibol. A popa del vaixell disposem de la 
zona d'aterratge de l'helicòpter. 

Les cabines

Suite Arktika (color verd)
Estan situades a les cobertes 1, 2 i 3.
Consten d'un ampli dormitori i sala d'estar, en total uns 
34 m2. Llit de matrimoni al dormitori i sofà-llit a la 
sala. Bany privat amb banyera i dutxa. A més té una 
cafetera, TV i reproductor de DVD \ 's. Disposa de 
caixa de seguretat. Diàriament tindrán fruita fresca, 
begudes i snacks 

Suite Victory (color morat)
Només hi ha una suite d'aquest tipus, situada a la coberta 3 i d'uns 28 m2 en total.
Consta de dormitori i sala d'estar. Llit de matrimoni al dormitori i sofà-llit a la sala. 
Bany privat amb banyera i dutxa. A més té una cafetera, TV i reproductor de DVD. 
Disposa de caixa de seguretat. 

Suite (color blau)
Distribuïdes entre les cobertes 1 i 2, en total hi ha 6 
suites d'uns 22 m2 cadascuna.
Dormitori i sala d'estar. Llit al dormitori i sofà-llit a la 
sala. Bany privat amb banyera i dutxa. A més té una 
cafetera, TV i reproductor de DVD \ 's. Disposa de caixa 
de seguretat. 



Minisuite (color groc)
Hi ha 6 cabines distribuïdes entre les cobertes 1 i 3, de 
21 m2 cadascuna.
Compta amb una sala d'estar amb un sofà-llit en un 
ambient separat de l'altre llit. Bany privat amb dutxa. TV 
i reproductor de DVD. 

Doble Standard (color rosat)
Es troben distribuïdes per totes les cobertes del vaixell i 
tenen aproximadament 14 m2.
Disposen d'un llit i un sofà-llit. Bany privat amb dutxa. 
TV i reproductor de DVD. 

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

http://www.senyorspassatgers.cat/

