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NA STATKU

Lokale towarzysko-rozrywkowe, kasyno

Kabina. Łazienka. Pranie

Po wieczornym głównym programie estradowym wypeł-
niają się dyskoteki, lokale z karaoke i ka-
syno z ruletką, pokerem, bakaratem i auto-
matami. Wtedy nawet na korytarzu wyraźnie słychać za-
wołania krupierów To ważna działalność
dla linii wycieczkowej, gdyż jest jedną z niewielu zapew-
niających armatorowi dodatkowe zyski już na pokładzie,
co w warunkach ostrej konkurencji wpływa na obniżenie
katalogowych cen rejsów. Na rejsie każdy pasażer może
więc znaleźć interesującą go formę rozrywki, od profes-
jonalnego , przez dyskotekę do kasyna.

Do takich lokali na lądzie nie chodzą, tu mogą
spróbować hazardu nawet ci, którym nigdy by to nie przy-
szło do głowy.

Kabiny na statku wycieczkowym to prawdziwy azyl pa-
sażera. Dotyczy to zarówno najtańszych kabin wewnę-
trznych, jak i droższych, z oknem, balkonem czy typu
studio. Czysto, elegancko, wygodnie i przytulnie. Klima-
tyzacja, wygodne łóżko (dzielone lub nie), telewizor, te-
lefon, mała chłodziarka, biureczko, czasem sofa. Kabiny
są ciche – słaby szmer maszynowni słychać tylko na naj-
niższych pokładach mieszkalnych. Z kolei na najwyższych
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bardziej odczuwa się kołysanie statku, choć większość pa-
sażerów w ogóle go nie zauważa, bowiem każdy wyciecz-
kowiec ma wbudowane stabilizatory przechyłów.

O czystość w kabinie, również w ciągu dnia, dba stały ste-
ward przypisany do określonej grupy kabin, które ob-
sługuje. W czasie kolacji kabina jest sprzątana dokładnie,
z codzienną zmianą bielizny pościelowej i ręczników. Po
wejściu do kabiny wieczorem zastajemy
łóżko, a na łóżku zwykle ręcznik zwinięty w figurkę, np.
żółwika, misia czy kangurka, a także gazetkę pokładową
na dzień następny, bilety na wycieczki brzegowe, jeśli zos-
tały zamówione przez nas wcześniej w biurze przy recep-
cji oraz drobną niespodziankę – czekoladkę, cukierek lub
coś podobnego.
Łazienki, czyli moduły sanitarne, są w zasadzie identyczne
w prawie wszystkich kabinach. Duża umywalka z lustrem
i blatem ceramicznym, suszarka do włosów, podstawowe
kosmetyki kąpielowe, kabina prysznicowa i podciśnie-
niowa toaleta. To ostatnie urządzenie jest nieco prze-
rażające. Spłukiwanie miski odbywa się silnym wirem
wodnym z bardzo głośnym wsysaniem wody, podobnym
do siorbania wody przez jakiegoś olbrzyma. Jest to roz-
wiązanie typowe dla nowoczesnych jednostek morskich,
bowiem podciśnieniowa instalacja kanalizacyjna jest bar-
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