
CODE SCHIP: REN_5A

MS RENOIR
5 ankers • 54 kajuiten • Seine



MS RENOIR

De kajuiten zijn verdeeld over twee dekken: op het bo-
vendek hebben ze grote ramen met Franse balkons en 
op het hoofddek hebben de kajuiten grote ramen.

Gelegen op het bovendek, het restaurant, waar alle maal-
tijden worden geserveerd tijdens de cruise, biedt een 
verfijnde keuken in een geraffineerde omgeving aan, 
waar u dankzij de grote ramen volop kunt genieten van 
het panoramisch uitzicht. Op hetzelfde dek vindt u ook 
de salon / bar met een dansvloer en centrale bar. Terwijl 
op het zonnedek, de ideale plek is om te ontspannen en 
te genieten van het landschap. Het zonnedek beschikt 
over ligbedden en een grote schaduwrijke zone.

Op het zonnedek kan u genieten van het prachtig panora-
misch uitzicht.

SALON / BARBAR

RECEPTIE

RESTAURANT

In de stijl van "French chic" is dit schip ingericht met een elegant en grafisch classicisme 
geïnspireerd door de vriendschap tussen Coco Chanel en Auguste Renoir. Poederroze kleur 
wordt subtiel afgewisseld met antraciettinten.
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DEKKEN EN TECHNISCHE DETAILS

Pont soleil

MS RENOIR

Cabines doubles Suites Cabines doubles plus petites Cabines PMRCabines individuelles Cabines triples

Pont principal

Pont supérieur

Tweepersoonskajuiten
16,50 m2 en 17 m2

Eenpersoonskajuiten
11 m2

PRM-kajuit
16,50 m2

RECEPTIE SALON / BARRESTAURANT

LIGSTOELEN

W
C
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ZONNEDEK: 
• Ligstoelen 
• Grote schaduwrijke plek

BOVENDEK: 
• Restaurant 
•  Salon / bar met danspiste
• Receptie 
• Buitenkajuiten

HOOFDDEK: 
• Buitenkajuiten 

MS RENOIR

ZONNEDEK

BOVENDEK

HOOFDDEK

Bouwjaar: 1999

Renovatiejaar: 2018

Aantal dekken: 2
Bemanningsleden: 26

Lengte: 110 meter

Breedte: 11,40 meter

Aantal kajuiten: 54

Capaciteit in passagiers: 105

PRM-kajuit: 1



BOVENDEK - 20 KAJUITEN, 
met frans balkon, panoramische schuiframen

•  19 tweepersoonskajuiten - 2 scheidbare  
bedden - 17 m2

•  1 kajuit voor een persoon met een beperkte 
mobiliteit (PRM) - 1 groot bed - 16,50 m2

 
HOOFDDEK - 34 KAJUITEN, 
met hoge ramen

•  30 tweepersoonskajuiten - 2 scheidbare  
bedden - 17 m2

• 1 tweepersoonskajuiten - 1 groot bed - 16,50 m2 
• 3 eenpersoonskajuiten - 1 bed - 11 m2 

FACILITEITEN

• TV
• Interne telefoon
• Kluis
• Omkeerbare airconditioning
• Elektriciteit 220V
• Wifi
• Badkamer met douche en WC
• Haardroger
• Selectie badartikelen
• Handdoeken

NB: Geen wasservice aan boord

3D-PLAN TWEEPERSOONSKAJUIT

TWEEPERSOONSKAJUIT - BOVENDEK

©
 G

ré
g

o
ry

 G
ér

au
lt 

- E
d

ito
e 

20
21

 - 
C

re
aS

tu
d

io
 2

0
12

0
0

3

DE KAJUITEN
MS RENOIR


