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$125M VLOOTRENOVATIE REGENT SEVEN SEAS CRUISES BIJNA AFGEROND 

GEHELE VLOOT BIEDT ZELFDE NIVEAU VAN ULTIEME LUXE  
 

Amsterdam, 26 februari 2018 – Regent Seven Seas Cruises, de meest luxueuze cruisemaatschappij 

ter wereld, rondt in april haar prestigieuze vlootrenovatie af. Met dit twee jaar durende project was 

$125 miljoen gemoeid. Toen de rederij de Seven Seas Explorer in 2016 in de vaart nam, was zij het 

meest luxueuze schip ooit gebouwd. Inmiddels is deze luxe niet langer ongeëvenaard. Door de 

renovatie van haar drie zusterschepen is er nu een gehele vloot die hetzelfde niveau van ultieme 

luxe biedt. Als eerste kreeg de Seven Seas Navigator in 2016 een upgrade, de Seven Seas Voyager 

werd aan het einde van dat jaar geheel vernieuwd afgeleverd en met de renovatie van de Seven Seas 

Mariner komen de werkzaamheden in april 2018 tot een einde.  

 

Nieuwe standaard in het topsegment 

Tijdens een droogdokperiode in Chantier Naval de Marseille wordt de Seven Seas Mariner in april van 

boeg tot achtersteven vernieuwd. Na twintig dagen gaat ze weer te water als het eerste schip ter 

wereld met uitsluitend suites met elk een eigen balkon. Ook op culinair gebied heeft de Seven Seas 

Mariner mooie nieuwe ervaringen te bieden en alle algemene ruimten zijn verbouwd in de stijl bekend 

van de Seven Seas Explorer. Na het afronden van deze upgrade heeft de gehele Regent-vloot een 

inrichting in dezelfde elegante stijl en met dezelfde minutieuze aandacht voor detail. Een herkenbare 

uitstraling, ongeacht op welk schip gasten aan boord gaan. Alle Regent-schepen zijn suites-only en 

bieden het maximale op het gebied van inclusieve voorzieningen en persoonlijke service, waarmee 

een nieuwe standaard in het topsegment is gezet.  
 
Meest luxueuze vloot op zee 
Jason Montague, President & CEO van Regent Seven Seas Cruises, over de vlootrenovatie: “We zijn 
ontzettend blij dat we de totaal gerenoveerde Sevens Seas Mariner binnenkort kunnen lanceren om 
te starten met wat een onvergetelijk Alaska-seizoen belooft te worden. Het schip wordt geüpgrade tot 
de hoogste standaard van elegantie en gasten kunnen aan boord genieten van persoonlijke service 
door elk lid van het uitmuntende personeel en de crew. Met het afronden van de renovatie van de 
Seven Seas Mariner, heeft Regent absoluut de meest luxueuze vloot op zee!”   
 
Over Regent Seven Seas Cruises 
Regent Seven Seas Cruises is de meest inclusieve luxueuze cruisemaatschappij, met een vloot van vier 
schepen die varen naar meer dan 450 bestemmingen wereldwijd. Met de droogdok renovatie van de 
Seven Seas Mariner in 2018 wordt het $125 miljoen renovatieprogramma voltooid dat de gehele vloot 
upgrade naar het niveau van de Seven Seas Explorer. In het begin van 2020 wordt het volgende 
baanbrekende schip, de Seven Seas Splendor, in de vaart genomen. Regent Seven Seas Cruises biedt 
cruises aan waarbij vrijwel alles inclusief is, met suites-only accommodatie, de grootste 
verscheidenheid aan gratis excursies in iedere haven, ongelimiteerde Wi-Fi, persoonlijke service, 
exquise cuisine, kwaliteitswijnen en sterke dranken, fooien en zelfs een hotelnacht voorafgaand aan 
de cruise voor gasten die verblijven in Concierge-suites en hoger. Zie voor meer informatie en 
boekingen www.rssc.com.  
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