
SEABOURN PRIDE

DESCRIEREA NAVEI:

La momentul cand nava Seabourn Pride a fost inaugurata, cele mai multe nave 

apropiate ca si dimensiune de aceasta, cuprindeau la bord mai mult de 400 de 

pasageri. Insa Seabourn Pride a redus la jumatate numarul pasagerilor si a introdus 

conceptul ca fiecare pasager sa calatoreasca intr-un apartament cu fereastra sau 

balcon. De asemenea, ideea de a putea lua masa la orice ora, era una exceptionala. O 

raritate in  “lumea croazierelor” era si faptul ca, aproape orice serviciu de pe nava era 

inclus in costul biletului. Avand un echipaj bine ales si recrutat de la cele mai bune scoli 

pentru “Managementul Hotelului” din Europa, acestia au fost instruiti in conformitate cu 

principiul ca fiecare cerere este o oportunitate de a crea bucurie, iar placerea 

neasteptata este cea care face o experienta memorabila. Prestarea unor servicii 

impecabile este dovada mandriei profesionale, si nu este influentata de primirea unui 

“tips”. Aceasta este o valoare fundamentala a tuturor navelor Seabourn.

Printr-un truc de istorie, Seabourn Pride si surorile sale raman astazi la fel de 
exceptionale cum au fost atunci când au fost lansate - o clasa in sine.



DATE GENERALE:

Capacitate pasageri: 254 de pasageri

Tonaj: 9.975 tone

Lansata in anul: 1988

Reconditionata in anul: 2010

Echipaj: 140

Lungime: 134 metri 

Latime: 19 metri

Viteza de navigare: 18 noduri

DELICIOASA OFERTA CULINARA:

Veranda Café/Restaurant 2 (Puntea 7 - pupa) – Pe timpul zilei,  Veranda Cafe este o alegere 
foarte potrivita pentru un mic dejun sau un pranz generos, bucurandu-te in acelasi de o 
priveliste superba. Pe timpul serii, aceasta se transforma intr-un restaurant bistro care serveste 
alternativ platouri mici cu diverse aperitive sau gustari cu specific regional.

The Restaurant (Puntea 3 - mijlocul navei) – Restaurantul principal al navei este un salon 
elegant care poate cuprinde toti pasagerii. Micul-dejun, pranzul sau cina sunt servite intr-un 
spatiu deschis, invitand toti oaspetii sa ia masa oriunde, oricand si cu cine doresc. Pe timpul 
orelor prelungite la cina, pasagerii pot comanda din meniul restaurantului si sa serveasca masa 
direct in apartament.

BARURI SI LOUNGE-URI:

Constellation Lounge – Situat in fata navei puntii 8, direct langa puntea de comanda, acest 
lounge va ofera o priveliste deosebita, cafea si ceai Early Risers, jocuri de societate, Liar’s Club, 
ceai de dupa-amiaza si muzica in surdina pentru conversatiile de dupa cina.

Sky Bar – Ocupand o terasa cu vedere spre piscina, acesta este locul perfect pentru a savura o 
bautura in aer liber. Sunt oferite ocazional pranzul si cina la Sky Grill, unde sunt servite 
specialitati la gratar si mici gustari.

The Club (Puntea 6 - pupa) – Acest bar cu muzica live este locul perfect pentru a dansa inainte 
sau dupa cina. Pe seara, un dj va va incanta pana la orele diminetii.
 
Magellan Lounge (Puntea 5 - la pupa) – Salonul principal al navei este destul de mare astfel 
incat sa aiba loc toti pasagerii. Pe timpul zilei, aici se tin conferinte, se fac demonstratii de gatit 
sau se vizioneaza filme. Inainte de cina, o trupa intretine atmosfera cu muzica live, iar dupa 
cina pot fi urmarite spectacole de cabaret, de comedie sau recitaluri clasice.



DISTRACTIE & DIVERTISMENT:

The Casino (Puntea 6) – Aproape de The Club se afla un mic casino unde puteti juca 
blackjack, poker, ruleta.

Piscina/Jacuzzi/Spa - O piscina mica este pozitionata chiar langa intrarea de la Veranda 
Cafe. Doua jacuzzi formeaza piesele de rezistenta ale zonei de la mijlocul navei pentru un plus 
de relaxare. Aceasta zona este de asemenea locatia pentru ocazionalele seri cu “Movies Under 
the Stars”.

The Spa at Seabourn (Puntea 7- mijlocul navei) – Centrul Spa va pune dispozitie o gama 
larga de tratamente si ritualuri realizate de personal calificat. Sala de gimnastica complet 
echipata se afla in aceeasi zona cu salonul de infrumusetare sau sauna pentru barbati si femei.

Forward Whirlpool Spa (Puntea 5 - in fata navei) – Localizata in partea din fata a navei pe o 
punte deschisa, se afla o piscina mare cu jacuzzi.

Water Sports Marina (Puntea 3 - la pupa) –  Nava detine echipament “Marina” pentru 
sporturi acvatice,  care poate fi instalat atunci cand nava se afla ancorata in anumite locatii. 
Echipamentul cuprinde placi de surf, sky-jet-uri,  barci-banana, barci cu pedala sau caiace. De 
asemenea, veti beneficia de un spatiu protejat de un gard din otel care permite inotul in 
siguranta in mare.

The Library ( Puntea 6 - mijlocul navei) – O camera linistita si confortabila inzestrata cu carti 
de fictiune, stiintifice, ziare, reviste si o colectie insemnata de filme clasice si actuale.

MAGAZINE

The Boutique ( Puntea 6 - mijlocul navei) – Langa scarile principale se afla un duty-free de 
unde puteti achizitiona bijuterii, parfumuri, haine sau diverse suveniruri.


