Golden Eagle
Plànols dels vagons i descripció de les cabines
Silver Class

Durant el dia

Gold Class

Durant la nit

Durant el dia

Durant la nit

* Cabina de 5,5 m².
* Cabina de 7 m².
* 2 llits tipus llitera doble. El llit inferior és de 1,2 m d'ample.
* 2 llits tipus llitera doble. El llit inferior és de 1,35 m d'ample.
* Calefacció i aire condicionat amb comandament a distància. Cada * Calefacció i aire condicionat amb comandament a distància. Cada
cabina pot regular la temperatura al seu gust i necessitats.
cabina pot regular la temperatura al seu gust i necessitats.
* Caixa de seguretat.
* Caixa de seguretat.
* Bany privat amb dutxa i lavabo integrats. La separació de la zona de * Bany privat amb dutxa i lavabo. Disposa de separació física entre la
dutxa / lavabo i el WC es realitza mitjançant una cortina.
dutxa i el lavabo i WC. Calefacció radiant a terra.
* Reproductor de DVD i pantalla de LCD (no hi ha servei de TV. Via * Reproductor de DVD i pantalla de LCD (no hi ha servei de TV. Via
satèl · lit).
satèl · lit).
* Canvi de llençols i tovalloles cada tres dies.
* Canvi de llençols i tovalloles cada tres dies.
* 6 cabines a cada vagó.
* 5 cabines a cada vagó.
Imperial Suites NOVETAT 2012
* 11 metres quadrats
* Per a 2 persones en un llit King Size
* Àrea de descans
* Servei de restaurant en cabina
* Control remot d'aire condicionat i calefacció
* Il · luminació encastada i armari
* Tocador
* Caixa de seguretat
* Minibar
* Bany privat amb dutxa i calefacció per terra radiant
* Barnussos, sabatilles i articles de tocador
* DVD / CD amb pantalla LCD
* Les tovalloles i roba de llit sera canviada cada dia
* Te, cafè i aigua mineral disponible en tot moment
* Servei de majordom
* Les begudes del bar inclosos en la llista estàndard de begudes i
premium (amb exclusió de la llista de vins premium)
* Inclou servei de bugaderia
* Habitació d'hotel de categoria superior, en la selecció dels hotels
* 1 cabina per vagó

Característiques comuns de les cabines
* Totes les cabines disposen de secador per cabell.
* Preses de corrent 220 V tipus europeu, aquestes preses de corrent són per a ús en petits electrodomèstics tipus màquines d'afaitar o per
carregar bateries de càmeres i / o similars.
* Totes les cabines disposen de bloquejador interior i poden ser tancades quan el viatger no hi sigui.
* L'assistent roman sempre al vagó a disposició dels viatgers.

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

