The Ushuaia
Cobertes i cabines del vaixell

A la coberta H (bridge) es troba el pont de comandament del vaixell. També trobem la sala de
cartografia i les dependències del capità.
Dues cobertes inferiors, al pont F (main) i a la proa, hi ha una àmplia zona per a l'observació
exterior. En aquest nivell hi ha el restaurant, magatzem i una sala d'observació on hi ha el bar i la
biblioteca.
Al pont E, es troba situada la infermeria del vaixell, la sala de conferències i diverses estades per a
la tripulació.
I finalment en l'última coberta que té accés el passatge, es troben únicament cabines.

Les cabines
Suites (color blau)
A la coberta G (upper) hi ha 5 cabines tipus suite amb finestra, a
excepció de la suite 207 que té ulls de bou. Totes elles amb bany
privat, 2 llits baixos, una petita sala, TV, reproductor de DVD i
nevera.

Superior (color verd)
8 cabines situades a la coberta upper, totes elles amb finestra i
amb bany privat, 2 llits baixos.

Categoria A (color lila)
Existeixen 6 cabines d'aquesta categoria també a la coberta
upper, disposen de finestra i també de bany privat. Els llits són
baixos.

Categoria B (color rosa)
A la coberta E tenim 12 cabines dobles d'aquesta categoria.
Són exteriors amb ull de bou i amb bany compartit, a raó d'un
WC / dutxa per cada dues cabines. Els llits són tipus lliteres.
D'aquesta mateixa categoria hi ha dues cabines a la coberta G,
però a diferència de les de la coberta E, disposen de bany
privat.

Categoria C (color morat)
En l'última coberta del vaixell, hi ha 8 cabines dobles categoria
C, són interiors. Cada cabina disposa de dues lliteres Els banys
són compartits a raó d'un WC / dutxa per cada dues cabines.

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

