
Dessa hytter finns ombord på Cinderella 

 

 

Suite 

Däck 9, 10. Hytt med havsutsikt, separat 

vardags- och sovrum inklusive dubbelsäng 

(160 cm) och bäddsoffa (för ett barn, ej i hytt 

10002). TV, wifi, telefon, kylskåp och hårtork. 

I hytten ingår 

• Kylskåpets drycker (75 cl mousserande 

vin, 2 st öl, 2 st läsk och 2 st 

mineralvatten) 

• Fruktfat 

• Brunch* 

Yta: ca 50,0 m² (sviterna varierar i storlek)  

____________________________________ 

 

Seaside Premium Large (LXA) 

Däck 9, 10. Hytt med havsutsikt, fast 

dubbelsäng (160 cm) och bäddsoffa (endast 

för barn). TV, wifi, telefon, hårtork och 

kylskåp. 

I hytten ingår 

• Kylskåpets drycker (2 st piccolo 

mousserande vin och 2 st läsk) 

Yta: 29 m² 

____________________________________ 

 

Seaside Premium Promenade (LXB) 

Däck 11. Hytt med havsutsikt, fönster mot 

promenaddäck och fast dubbelsäng (160 cm). 

TV, wifi, telefon, kylskåp och hårtork. Ingen 

möjlighet att ställa in barnsäng. 

I hytten ingår 

• Kylskåpets drycker (2 st piccolo 

mousserande vin och 2 st läsk) 

Yta: 12,9 m² 

 

___________________________________ 

 

Seaside Comfort (AD2) 

 

Däck 9. Utsideshytt med havsutsikt, 

dubbelsäng (140 cm), wifi, telefon, hårtork 

och TV. (Ingen möjlighet att ställa in barnsäng) 

Yta: 9,0 m²’ 
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Inside Comfort (BD2) 

Däck 9. Insidehytt med dubbelsäng (140 cm), 

wifi, telefon, hårtork och TV. (Ingen möjlighet 

att ställa in barnsäng). 

Yta: 9,0 m² 

______________________________________ 

 

Seaside Standard (A2) 

Däck 7, 10. Utsideshytt med havsutsikt, två 

underbäddar, telefon och hårtork.  

 

 

Yta: 9,0 m² 

______________________________________ 

 

Seaside Standard (A4) 

Däck 6. Utsideshytt med havsutsikt, två under- 

och överbäddar, telefon och hårtork. 

Yta: 9,0m 

 

Seaside Standard Allergy (A4R) 

Däck 5. Utsideshytt med havsutsikt, två över- 

och underbäddar, telefon och hårtork. 

Anpassad för allergiker, laminatgolv. 

Yta: 9,0 m² 

_____________________________________ 

 

Seaside Handicap (HA3) 

Däck 5. Utsideshytt med havsutsikt, två 

underbäddar och en överbädd, telefon, 

duschstol, TV och hårtork. Utrustad för 

rörelsehindrade. 

 

Yta: 17,8 m²’ 

 

Inside Standard (B2) 

Däck 10. Insidehytt med två underbäddar och 

telefon. 

Yta: 8,4 m² 
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Inside Standard (B4) 

Däck 5, 6, 7. Insidehytt med två under- och 

överbäddar samt telefon. 

Yta: 8,4 m² 

__________________________________ 

 

Inside Standard Allergy (B4R) 

Däck 5. Insidehytt med två under- och 

överbäddar samt telefon. Anpassad för 

allergiker, laminatgolv. 

Yta: 8,4 m² 

 

 

Inside Handicap (HB3) 

Däck 5. Insidehytt med två underbäddar och 

en överbädd, telefon, duschstol, TV och 

hårtork. Utrustad för rörelsehindrade. 

Yta: 17,8 m² 

__________________________________ 

 

Economy (C4) 

Däck 2 (under bildäck). Insidehytt med två 

under- och överbäddar samt telefon. 

Yta: 8,4 m² 

__________________________________ 

 

Economy Piccolo (C2P) 

Däck 2 (under bildäck). Insidehytt med en 

under- och överbädd samt telefon. 

Yta: 7,9 m² 

 

 


