
Ocean Albatros

De Ocean Albatros is met een ijsklasse 1A en poolklasse 6 uiterst geschikt om in de poolgebieden
te varen. Met zijn stevige constructie en X-Bow®-Infinity klasse biedt het schip een enorme
stabiliteit in zwaar weer, waardoor passagiers ook bij hoge golven maar beperkt de beweging
voelen. Het schip behoort tot een nieuwe generatie energiezuinige schepen met 4 dieselmotoren en
2 elektromotoren, die allemaal elektrisch gestuurd worden om zowel de snelheid als het
brandstofverbruik te optimaliseren.

Albatros Nordic Bar Lounge
Albatros Ocean Shop93
Albatros Observation Lounge
Polar Spa / Wellness zone /
Fitnessruimte 
Voorstellingsruimte
Restaurant op dek 5
Observation Specialty Restaurant op
dek 9
Zwembad, jaccuzzi en poolbar

Faciliteiten aan boord: 
Milieuvriendelijk op alle vlakken
'The Green Initiative'-programma
4 dieselmotoren, 2 elektromotoren
'Solas 2012'-classificatie
X-boeg (meer stabiliteit en comfort)
Hoogste poolklasse 6
Hoogste ijsklasse 1A
Expeditieteam aan boord
93 ruime en comfortabele kajuiten en
suites (allemaal met zeezicht)
90% van de kajuiten heeft een
panoramisch balkon

Technische details:





Suites
Premium Suite

Premium suite Freydis (43 m²) 
De ruime suite (nr 420) is gelegen op dek 4. Ze heeft twee kamers met een dubbel bed of twee aparte 
bedden, een sofabed, tafel en stoel, inloopkast, privébalkon en ruime badkamer. 

Categorie A
Junior suite (40 m²) 

De junior suites aan boord van de Ocean Albatros bieden een fantastisch uitzicht met hun hoge ligging op 
dek 7. Deze suites hebben een dubbel bed of twee aparte bedden, een sofabed, zithoek, ruime badkamer, 
inloopkast en privébalkon. Voor maximum drie personen. 

Categorie B
Balkon suite (32 m²) 

De Ocean Albatros heeft vier balkon suites type B aan boord op dek 4 en twee op dek 6. 

Ze hebben een dubbel bed of twee aparte bedden, badkamer en groot privébalkon. Geschikt voor 
maximum twee personen. 



Categorie C
Balkon kajuit (22 m²) 

Deze balkonkajuiten zijn gelegen op dek 4 en 6. Ze beschikken over een privébalkon, een dubbel bed of 
twee aparte bedden, een badkamer en een aantal hebben ook een sofabed. Deze categorie beschikt ook, 
indien gewenst, over geconnecteerde kajuiten die met een binnendeur met elkaar verbonden zijn.

Categorie D
Albatros kajuit met patrijspoort (16 m²) 

De standaardkajuiten op dek 3 en 4 zijn erg comfortabel. Ze hebben een dubbel bed of twee aparte 
bedden en een badkamer.

Categorie E
Suite met Frans balkon (16 m²) 

Deze suites hebben een Frans balkon, dubbel bed, grote ramen (van op de vloer tot aan het plafond) en 
een badkamer. Ze zijn allemaal gelegen op dek 7.



Categorie F
Triple kajuit met patrijspoort (20 m²) 

Er zijn in totaal vier triple kajuiten op dek 3. Ze hebben allemaal een patrijspoort en badkamer. Doorgaans 
hebben ze aparte bedden, maar op vraag kan ook een dubbel bed worden voorzien.

Categorie G
Kajuit met patrijspoort (13 m²) 

Deze kajuiten bevinden zich op dek 3. Ze hebben allemaal een patrijspoort en badkamer. Enkele zijn voorzien 
voor 2 personen en zijn iets ruimer (15 m²). Een aantal zijn single kajuiten met slechts 1 bed en zijn kleiner 
(13m²).


