CELEBRITY CONSTELLATION - FISA TEHNICA

DESCRIEREA NAVEI:

Bucurati-va de 66 de cabine noi, inclusiv cele in stil spa AquaClass® si restaurantul Blu
cu o sanatoasa si delicioasa "bucatarie curata". Impartasiti fotografiile din vacanta prin
intermediul retelelor sociale in Celebrity iLoungeSM sau cu ajutorul serviciului Wi-Fi de la
bordul navei. Apartamentele Celebrity au fost renovate, adaugandu-li-se propriile lor
verande.
Intalniti-va si relaxati-va cu prietenii in noua versiune a clubului Michaelʼs Club. Acesta
ofera 64 de sortimente internationale de bere, inclusiv bere englezeasca, bere lager,
bere refermentata, bere din cidru, bere din grau, de sezon si cocktailuri pe baza de bere
in plus fata de colectia deja extinsa de bauturi fine. Copiii se vor bucura de noile
console Xbox din clubul copiilor Fun Factory si spatiului pentru adolescenti X Club,
impreuna cu jocurile gratuite pe Xbox 360 si Kinect pentru Xbox 360.
Somnul odihnitor este asigurat de noile saltele Reverie® in toate cabinele si
apartamentele. Noi sezlonguri pe ambele punti cu piscine plus o schema proaspata de
culori, covoare si tapiterie contribuie la vibratia moderna si noua a navei Celebrity
Constellation.

DATE GENERALE:
Capacitate: 2.170 de pasageri
Tonaj Brut: 91.000 tone
Lansata in anul: 2002
Lungime: 294 metri
Latime: 32 metri
Viteza de navigare: 24 noduri

DELICIOASA OFERTA CULINARA:
Blu
Ca oaspete AquaClass ®, vă puteți bucura de Blu, un restaurant exclusiv pentru mic dejun și
cină. În cazul în care conceptul de "Restaurant Spa" va creaza impresia unui loc unde nu veti
vedea fripturi, veti descoperi ca nu este asa. Bucătăria de la Blu este pur și simplu un mod
imaginativ de a pregăti feluri de mâncare populare usoare si fara pretenție. Un astfel de
exemplu este friptura servita cu un sos aromat de trufe în loc de sosul greu béarnaise. Noi o
numim "bucătăria curată."

BARURI & CLUBURI
Celebrity iLounge
Fiti la curent cu toate noutatile la Celebrity iLounge, unicul lounge de acest fel si primul
specialist Apple de pe mare. Celebrity iLounge va ofera, de asemenea, cursuri variante pentru a
va ajuta sa stapaniti cat mai bine arta fotografiei, a imaginii video sau audio.
Michael’s Club
Aceasta atmosfera intima va invita sa va relaxati pe scaunele din piele, perfecte pentru
conversatii, sa ascultati un chitarist live sau sa asavurati una din cele 50 de selectii de beri
internationale, cum ar fi: bere de grau, de sezon, cidru sau cocktail de bere. In completarea
acestora vine o colectie extinsa de whisky, coniac sau Bourbon.

