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O trem privativo Orient Silk Road Express
A fabulosa Rota da Seda – Trilhando a rota comercial mais famosa do mundo
O trem privativo Orient Silk Road Express lhe proporciona o maior conforto possível ao viajar pela Rota da Seda. Alguns
vagões, entre os quais vários vagões-cama e um restaurante de bordo, foram completamente renovados somente em
2013. À noite, os agradáveis vagões-restaurante têm também serviço de bar. O Orient Silk Road Express dispõe de
climatização permanentemente ligada sempre que o trem está em circulação. Em todas as categorias terá à disposição
tomadas com 110 e 220 Volt, bem como um espaço para fumadores em cada extremidade dos vagões. Colocamos à sua
disposição quatro tipos de vagões-cama distintos.

Categoria Habibi:
Quatro passageiros por compartimento. De cada lado há duas camas com aprox. 67 cm x 184 cm dispostas em beliche e
uma mesa no centro, por baixo da janela. (Nessa categoria tem a possibilidade de ocupar um compartimento de 4
camas para apenas três pessoas, mediante o pagamento de um suplemento). O vagão tem nove compartimentos. Em
cada extremidade do vagão existem sanitários.
Vagão Habibi -

Categoria Ali Baba:
Na categoria Ali Baba existem duas confortáveis camas dispostas uma em frente da outra (67 cm x 184 cm), uma mesa
pequena, assim como diversas possibilidades de arrumação da bagagem. Cada vagão da categoria Ali Baba possui nove
compartimentos. Em ambas as extremidades do vagão existem sanitários.

Vagão Ali Baba -

Categoria Aladino:
Duas camas dispostas uma em frente da outra (67 cm x 184 cm), uma mesa pequena, arrumação para a bagagem e
climatização (em viagem). Dois vagões com oito compartimentos cada. Há um chuveiro por vagão e os passageiros
recebem um robe por compartimento. Em ambas as extremidades do vagão existem banheiros com chuveiro.

Vagão Aladino -

Categoria Sultão:
Dispõe de duas camas, uma superior com 80 cm x 174 cm e uma inferior com 120 cm x 184 cm de comprimento, o que
equivale a uma cama de casal. Para além disso, o compartimento possui um confortável assento, uma mesa grande e
um armário. Cada compartimento tem um banheiro privativo, equipado com retrete, lavatório e duche. Cada vagão do
trem dessa categoria acomoda apenas seis compartimentos. Os viajantes da categoria Califa têm seu próprio guia de
viagem.

Vagão Sultão -

Categoria Califa:
Dispõe de duas camas, uma superior com 80 cm x 174 cm e uma inferior com 120 cm x 184 cm de comprimento, o que
equivale a uma cama de casal. Para além disso, o compartimento possui um confortável assento, uma mesa grande, um
cofre e um armário. Cada compartimento tem um banheiro privativo, equipado com retrete, lavatório e duche. A cabine
Califa é maior do que a Sultão, assim como o banheiro. Cada vagão do trem dessa categoria acomoda apenas quatro
compartimentos. Os viajantes da categoria Califa têm seu próprio guia de viagem.

Vagão Califa -

Vagão-restaurante:
São servidos pratos regionais preparados no momento. À noite, o vagão-restaurante convida ao convívio com o seu
serviço de bar. Estão disponíveis bebidas sem álcool, cerveja, vinho e bebidas espirituosas.

