
 

SNELLE BOEKERS BELOOND MET TOT $500 SHIPBOARD CREDIT 
CRUISEN? THE TIME IS NOW BIJ REGENT SEVEN SEAS 

Amsterdam, 19 april 2017 – Regent Seven Seas Cruises, de meest luxueuze rederij ter wereld, 
maximaliseert de voorpret met The Time is Now campagne. Gasten die uiterlijk 31 mei 2017 
boeken, worden beloond met tot wel $500 shipboard credit per suite op geselecteerde cruises 
in de Middellandse Zee en $250 op andere geselecteerde reizen wereldwijd. Een heerlijk 
zakcentje om bijvoorbeeld te spenderen in de Canyon Ranch SpaClub tijdens de cruise op de 
onlangs upgraded Seven Seas Voyager die op 20 augustus uit Lissabon vertrekt. Een andere 
optie is een privétour voor twee uit de Executive Collection of gebruik het voor het nieuwe 
Seven Seas Wellness pakket en combineer een spa-excursie – zoals een Tai Chi les in de 
Provence – met een spabehandeling aan boord. Dromen over de Méditerranée zouden weleens 
werkelijkheid kunnen worden… 

       

Zee van luxe 
Regent Seven Seas Cruises is behalve de meest luxueuze, ook de meest inclusieve cruiserederij. 
Zodra je aan boord stapt hoef je eigenlijk geen geld meer uit te geven, want alles tot en met excursies 
en Wi-Fi is inbegrepen. Toch zijn er ook in deze zee van luxe nog extra’s te boeken, zoals op de 
tiendaagse Middellandse Zee cruise met de Seven Seas Voyager waarop het 25-jarig bestaan van de 
rederij wordt gevierd. Na vertrek uit Lissabon vaart deze beauty naar Rome en diverse chique 
bestemmingen langs de Spaanse, Franse en Italiaanse Rivièra. Het is een van de geselecteerde 
reizen waarbij slimme boekers $500 boordtegoed krijgen, uitermate geschikt voor het boeken van 
bezoekjes aan de SpaClub, maar ook Regent Choice excursies als een Toscaanse kookles en lunch 
in het exclusieve restaurant Lucca in Livorno. 

Perfecte cruises 
Graham Sadler, Managing Director van Regent Seven Seas Cruises, geeft zijn gasten graag wat 
extra’s: “Dit is hét moment om te boeken, zowel voor iedereen die altijd al eens met ons wilde cruisen 
als voor iedereen die al regelmatig bij ons aan boord te vinden is. Wie voor 31 mei de knoop doorhakt 
wordt beloond met $250 tot wel $500 om naar wens te spenderen aan exclusieve excursies, 
spabehandelingen of onze maat gemaakte wellness pakketten. Zo wordt de hele Seven Seas Cruise-
ervaring nog completer en zo mogelijk nog onvergetelijker. Wie dat niet wil missen boekt een suite op 
een van onze geselecteerde Middellandse Zee cruises of misschien zelfs een reis verder weg, naar 



India of Hong Kong. Het enige wat je hoeft te doen is de code Time is Now gebruiken bij de 
reservering. Zin om nog maximaler van deze toch al perfecte cruises te genieten? The Time is Now!” 
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Noot voor de redactie, niet bestemd voor publicatie: 
Voor achtergrondinformatie en hoge resolutie beeldmateriaal kunt u contact opnemen met: 

USP Marketing PR   
Contact            Marloes van den Boogaard 
Telefoon           020 - 42 32 882 
Email               rssc@usp.nl 

Regent Seven Seas Cruises 
Contact             Caroline Smith 
                        Director, International Marketing 
Telefoon           +44 (0)2380 682293 
Email               csmith@rssc.com 

 

Over Regent Seven Seas Cruises 
Regent Seven Seas Cruises is de meest inclusieve en luxueuze cruisemaatschappij ter wereld, met 
een vloot van vier schepen die varen naar meer dan 425 bestemmingen wereldwijd. De nieuwste 
aanwinst, Seven Seas Explorer, werd in juli 2016 in de vaart genomen en staat ook wel bekend als 
het meest luxueuze schip ooit gebouwd. Regent Seven Seas Cruises is toonaangevend in het cruise-
topsegment met suites only accommodatie en alle luxe – van exquise gerechten tot kwaliteitswijnen 
en van excursies tot wifi – inbegrepen. Momenteel voert de rederij een programma uit waar $125 
miljoen mee gemoeid is en die de gehele vloot upgrade naar het niveau van de Seven Seas Explorer. 
Zie voor meer informatie www.rssc.com. 
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