
 

  

 

Facilitati in cabinele Celebrity Cruises® 

CABINELE INTERIOARE, EXTERIOARE ȘI CU 
BALCON INCLUD URMĂTOARELE FACILITĂȚI: 

Servicii: 
• Serviciul nostru personalizat cu o rată de un 

angajat la doi oaspeți 
• Curățenie în cabină de două ori pe zi 
• La cerere, livrarea cuburilor de gheață în 

cabină 
• Serviciu de curățătorie* 
• Room service gratuit în intervalul 06:00-

23:00 
• Gratuit prosop de plajă 

Mese: 
• Pensiune completă: mic dejun, prânz și cină 

Facilități: 
• Lenjerie de pat din bumbac 100% 
• Set de patru perne confortabile 
• Halat de baie 
• Prosoape din bumbac 100% 
• Uscător de păr 
• Produse de îngrijire personală: șampon, 

balsam, loțiune, cască duș și săpun, 
dischete demachiante și bețișoare din 
bumbac 

• Geantă de plajă 

Facilitățile din cabine: 
• Două paturi convertibile în pat matrimonial 
• Unele cabine pot avea paturi cu rotile 
• Televizor cu ecran plat, cu multiple canale 

și program interactiv care vă permite să 
verificați contul de cheltuieli, să rezervați 
excursii opționale, să comandați room 
service*, să urmăriți filme sau emisiuni la 
cerere* 

• Seif individual 
• Mini-bar* 

 

 

CABINELE CONCIERGE CLASS INCLUD TOATE 
FACILITĂȚILE CABINELOR CU BALCON, PLUS: 

Servicii: 
• Prioritate la check-in și la debarcare  
• Livrare rapidă de bagaje în cabină 
• Serviciul Concierge personalizat 
• Un birou Concierge dedicat, la bord 
• Acces la salonul Concierge Class înainte de 

plecarea vasului din port 
• Disponibilitatea unui birou Concierge la 

terminal pentru a vă asista la operațiunile 
de check-in 

• Evenimente exclusive: invitația de a 
participa la seminarul în care este 
prezentată destinația pe care urmează să o 
vizitați 

• Serviciul de lustruire a pantofilor 

Mese: 
• Locuri speciale în restaurantul principal și în 

restaurantele cu specific 
• Prânz de bun venit în ziua îmbarcării, în 

restaurantul principal, între orele 11.30 – 
13.00 

• Mic dejun complet servit în cabină 

Facilități: 
• Vin spumant Blanc de Blancs de bun venit 
• Zilnic în cabină, selecție de antreuri 
• Selecție de perne 
• Halate plușate de baie din bumbac 100% 
• Produse de îngrijire personalizate în baie 
• Folosirea gratuită a umbrelei de golf și a 

binoclului 
• Geantă de plajă Celebrity, portofel card 

acces în cabină și carnet cu pix Celebrity 

Facilitățile din cabine: 
• Duș cu masaj Hansgrohe® 
• Uși glisante panoramice 
• Zonă de ședere cu canapea și măsuță de 

toaletă 
• Televizor cu ecran LCD 
• Balcon cu zonă de ședere 
 

CABINELE AQUACLASS® INCLUD TOATE 
FACILITĂȚILE DIN CLASA CONCIERGE, PLUS: 

Servicii: 
• Serviciul de Spa Concierge care oferă 

asistență în rezervarea tratamentelor la 

Canyon Ranch SpaClub® 

 Mese: 

• Mic dejun complet servit în cabină 

• Restaurant Blu, dedicat exclusiv oaspeților 

AquaClass®, gratuit, cu preparate dietetice 

la mic dejun, plus un meniu de inspirație 

mediteraneană seara 

Facilități: 

• Amplasare în apropierea Canyon Ranch 

SpaClub®  

• Acces gratuit nelimitat la Persian Garden 

• Acces gratuit nelimitat la camera de relaxare 

Canyon Ranch SpaClub® 

• Canale TV dedicate unui mod de viață 

sănătos - la cerere, programe AquaClass® 

de meditație, yoga și ayurveda 

Facilitățile din cabine: 
• Duș Hansgrohe® 

• Difuzor de aromoterapie 

• Prosoape pentru față 

• Produse de îngrijire personală: spray pentru 

față și balsam de buze 

• Selecție de perne pentru un somn 

confortabil 

• O sticlă de apă îmbuteliată la îmbarcare 

• Papuci și halat de baie din bumbac 100% 

 
 

*Se aplică taxe suplimentare (pentru comenzile de room service doar în intervalul orar 23:00 - 06:00). 


