
 

SEVEN SEAS EXPLORER – HET MEEST LUXE 
SCHIP TER WERELD – ARRIVEERT 16 JUNI VOOR 

HET EERST IN AMSTERDAM 
All-suite cruiseschip van Regent Seven Seas Cruises arriveert in Amsterdamse 

haven 

Amsterdam, 15 juni 2017 – Het meest luxe schip dat ooit gebouwd is, de Seven Seas Explorer, 
brengt haar eerste bezoek aan Amsterdam wanneer ze aankomende vrijdag 16 juni de haven 
binnen komt varen. Het schip, dat beschikt over 375 suites aan boord, biedt een ongeëvenaarde 
ervaring en zet een nieuwe standaard in all-inclusive cruisen. Regent Seven Seas Cruises, ’s 
werelds meest luxe inclusieve cruisemaatschappij, vaart deze zomer met dit geweldige schip 
Noord Europa rond.  

 

“We zijn heel blij dat dit prachtige schip de zomermaanden in Europa door zal brengen”, zegt Graham 
Sadler, Managing Director Regent Seven Seas Cruises. “De Seven Seas Explorer staat voor ultieme 
elegantie, waar Regent Seven Seas Cruises bekend om staat, en biedt gasten een ongeëvenaarde luxe 
en service.” 

Bij Regent Seven Seas Cruises betekent all-inclusive ook echt dat vanaf het moment dat je het schip 
betreedt alles is inbegrepen: maaltijden in de zes toprestaurants, wijnen en sterke dranken, hoogst 
persoonlijke service, onbeperkt internettoegang, personeelsfooien en excursies aan land. Aan boord 
van de Explorer bevinden zich extravagant ingerichte lounges, gastronomische restaurants, een infinity 
pool en een stijlvol theater met spectaculaire shows. Ook is er de Culinary Arts Kitchen, waar gasten 
kookworkshops kunnen volgen om hun culinaire vaardigheden uit te breiden. 



 

 

Grootste suite op zee 
Alle 375 suites aan boord met de grootste balkons op zee zijn uitgerust met Italiaans Carrera marmer. 
De grootste suite aan boord is de paleisachtige Regent Suite van maar liefst 280m2 met een 
tweeslaapkamer suite en een veranda van 131m2 die rond de suite loopt. De suite beschikt onder 
andere over een privé spa en het ultraluxe Savoir No.1 bed met een waarde van €130.000, waarvan 
alleen het matras al €80.000 kost. 

Gedoopt door Prinses Charlene van Monaco 
De elegante Seven Seas Explorer zette een nieuwe standaard voor inclusieve luxe toen ze in juli 2016 
gedoopt werd door Prinses Charlene van Monaco. Dankzij de zeer gunstige verhouding tussen het 
aantal passagiers en het aantal bemanningsleden is ook het niveau van de persoonlijke service op het 
schip onovertroffen: voor 750 passagiers zijn er 650 bemanningsleden aanwezig. 
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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           Manon van Brecht 
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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